
ــــــــــــــــــة اإلسـالميــــــــــــــــــة    غــــــــــــــــــزة:الجــامعـ
ـــــــــــــــــــادة  ــــــــــــــــــــاالدّ عم ــــــــــــــــــــات العليـــ   راسـ

 ـــــــــــــــــــــــة أصـكليـ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــنـول الدّ ـــ   يـ
 ــــــــــــوم القـــــــــــرآنقـــــــــــسـم الت   فـــــــــــسير و علـ

  

  
  
  

ة وآياتهـااملناسبة بيـن الفواصل القراملناسبة بيـن الفواصل القر
َّ
ة وآياتهـاآني
َّ
  آني

  

 ة لسوردراسـة تطبيقيـ  

   " "  إبراهيمإبراهيم  وو  -- الرعد  الرعد --يوسف يوسف    "  " 
� �

 البإعداد الط  

  منر جرب سدرمنر جرب سدر
  
  
  
  

  كتورراف الد إش

א	�מ�א�ز��������
�ز� �

  
  

  ُقّدمـت هذه الّرسالـة استكماًال لمتطلبـات الحصـول على درجـة الماجستـير 

  فـي التفسـير وعلـوم القـرآن

  
م٢٠١١/هـ١٤٣٢



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
  

  
  
  
  
  

  
  



  
  
  
  
  

�X�W� �

� �

�{m��l��kn���o�����s��r����q������p�

����x��w��v���u��tz  
  
  

  ]٨٢: النساء[
  
  
 

  
  
  
  
  
  



  ب 

  اإلهداء
  
  

 ...- رحمه هللا -)  الغايلأبي(إىل الشَّمِس الَّتي رحلت تاركًة خلَْفها الدّفء والضّياء  �

 ...احلبيبة ) ُأمّي(إىل  ُملِهمتي وظِاليل الوارفة يف الدُّنيا واآلخرة  �

  ) ...عمي حممد(ة أظافري وكفلني بالرعاية والرتبية إىل الذي احتضنني منذ نعوم �
  ) ...جَنـَى( وإىل طفلتي الصغرية ) زوجتي(إىل َمن شاركتني أوقات دراستي حبلوها ومرها  �
 ...تعاىلحفظهم اهللا ) لولو وفاطمة وأمساء(وشقيقاتي ) أمحد وحممود(إىل أشقائي  �

 ...طال اهللا عمره أ) جدي( زود من العلم النافع إىل من يديم نصحي بالت �

 ) ...أعمامي وعماتي وأخوايل وخاالتي ( إىل الذين أشعر بينهم بدفء احملبة والوصال  �

إىل َمـن َأكرمنـي فأغــدقَ العطـاء، وَأرشـدني فَأحــسنَ املـنهج والطَّريـق، ومل يبخــل علـي جبهــد أو  �
 ) ...ميليزكريا الزُّ : الدكتور األستاذ املشرف (وقت أو نصح 

أخـي حممـد ، وابـن ( سـريعًا  ثـم مـا لبثـوا أن رحلـوا  الـدنيا علـيَّ ا الذين ملئـوإىل أحباب قلبي �
 ...رمحهما اهللا واسكنهما الفردوس األعلى ) عمتي عالء مرجتى

، شيوخًا وشبابًا وأشـباًال، وإىل  " النبع الصايف واملعني الذي ال ينضب" اىل أبناء مسجد الفاروق  �
 .   ئي على درب العلم والدين واهلدىمشاخيي ورفقا أبناء الدعوة الغراء ،

  ...وإىل مجيع املاضني حنو احلقّ والعدل  �

  أهدي هذا البحث المتواضع 
  . الَقبول-عز وجل –سائًال المولى 

  ثـالباح

  منر جرب سدرمنر جرب سدر



  ت 

  ُشْكٌر وتقدير 
  

���� �� IIII: يقول تعالى   �� �	 �
 �� � �� �� �� �� �
���� �	 �� ���� ������ �� �	 �� �� � �� ��  ��� �	 �� ���� ��  !H�H�H�H� ] ّ٤٠:ملالن[    
 �، فــإنني وَبعــَد أْن َأحمــَد اَهللا )١ (» َمــن ال يــشكر النــاَس ال يــشكر اهللا «: � هويقــول رســولُ 

ــْدَر مــا ُيــوِفي عطــاءه الواســع أْن َيــسر لــي  َحْمــدًا يليــُق بآيــات القــدرة واإلعجــاز، وُأثنــي عليــه ثنــاًء َق
ذه الّرسالة، وَبعَد أْن ُأبارَك ُجهدي وُجهَدكم بالصالة والسالم علـى معّلمـي جميَع السُبل إلى إتمام ه
  :�وشفيعي األول، محمٍد 

     أتقدُم بأجزل الشْكر وأْفسِح الِعرفان بَمن لم يدِخر في دعمي إلتمام هذا البحث ُجهدًا أو وقتًا، 
حفظه اهللا، شكرًا وتقديرًا   إبراهيم الزميليزكريا :الدكتور األستاذمبتدئًا بأستاذي وُمشِرفي 

يحتويان االحترام والعرفان بما ُيوِفي حقه بأْن مدني بالكتب الالزمة والمراجع، والتوجيه واإلرشاد 
والتصويب، ومواصلة متابعتي ألْن َأخُرج بهذه الّرسالة العلمية على أفضل صورة، ثم الشْكُر 

  : ذين الفاضَلينوالتقديُر لُألستا

  . عبد الكريم حمدي الدهشان : الدكتور

  حفظهما اهللا تعالى ،ازجي ــ اليرشيد صبحي: الدكتور
   ، مانه إليعلى قبولهما مناقشة هذه الرسالة، وعلى كّل إفادٍة أو نصيحٍة أو توجيٍه سيقد

يسية األفاضل الذين َتَتلمذُت وٕالى أعضاء الهيئة التدر كلية أصول الّدين عمادة وَأبرق الشْكر إلى 
، وكذا الشكر موصول لعمادة الدراسات العليا بالجامعة على أياديهم فجزاهم اهللا عني كل الخير

التي أتاحت لي المجال إلكمال دراستي العليا، وٕالى الجامعة اإلسالمية الَغراء، هذا الصرح 
لشهداء والقادة األوفياء من لها بصمات العلمي الشامخ والمعين الذي ال ينضب مخرجة العلماء وا

  . في كل مؤسسة من مؤسسات فلسطين وخارجها، كل الحب والتقدير واالحترام
على أجنحة االحترام كل الشكر إلى أمي الحبيبة وزوجتي الفاضلة اللتان برق كما وأُ 

ي الذي كفلني بالرعاية تحملتا الَجهَد الكبير عّني فجزاهما اهللا الخير كله، وٕالى عمي الغال
 على إفاداته الكريمة التي أْزَهت " آدمأبي"يالن قَ عُ طارق : والتربية، والشْكر ممتد لألستاذ الفاضل

  .  البحث، وأخرجته في أبهي حلة

                                      

 أحـسن إليـك، ، بـاب مـا جـاء فـي الـشكر لمـن�، كتاب البر والـصلة عـن رسـول اهللا )١٩٥٤ (:سنن الترمذي )1(
  . صححه األلباني



  ث 

  املقدمـــةاملقدمـــة
فأعيـت بالغتـه ، وأنزله في أوجز لفـظ وأعجـز أسـلوب، لحمد هللا الذي هدى بكتابه القلوبا  
، فهــــو الحجــــة البالغــــة، والداللــــة ، وأذهلــــت روعتــــه الخطبــــاءحته الفــــصحاءبكمــــت فــــصا، وأالبلغــــاء

، والحكـم العـدل فيمـا أحكـم وتـشابه وهـو شـفاء الـصدور، الواقيـة، والعـصمة الدامغة، والنعمة الباقيـة
  .من األمور

��e�e�e�e�����j�i�h�g��j�i�h�g��j�i�h�g��j�i�h�g}�}�}�}�  :�وأشهد أن ال إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك لـه، القائـل    
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�|�|�|�|zzzz����  ]٥-١: طه[  
السراج ، و  ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، البشير النذير عبد اهللاوأشهد أن سيدنا محمدٌ   

، رافــع ، لبنــة تمــامهم، ومــسك ختــامهم، خيــر األنبيــاء مقامــًا، وأحــسن األنبيــاء كالمــاً المزهــر المنيــر
  : �وال واألعمال واألحوال، القائل اإلصر واألغالل، والداعي إلى خير األق

»  لـذي ، وكـان ان اآليـات مـا مثلـه آمـن عليـه البـشر مـن األنبيـاء إال أوتـي مـما من نبي
اللهـم صــلي  )١( »، فــأرجوا أن أكـون أكثــرهم تابعــًا يـوم القيامــة أوتيتـه وحيــًا أوحـاه اهللا إلــيّ 

 يــوم ، واقتفــى أثــره إلــى دربــهومــن ســار علــى، وأصــحابه، وأتباعــه، وعلــى آلــه، وســلم وبــارك عليــه
  ...، ثم أما بعد الدين

، ، وفــي علومــه وحكمــه فــي بالغتــه ونظمـه وســمو أســلوبه،القـرآن كــالم اهللا المعجــز للخلــق  
 قبلية، وقــد تحــدى رســول اهللا، وفــي كــشف الحجــب عــن الغيــوب الماضــية والمــست هدايتــهوفــي تــأثير

 بسورة من  ربه القطع بعجزهم عن اإلتيانالنبي العربي األمي العرب بإعجازه، وروى لهم عن �
  . دعوته، فظهر عجزهم على شدة حرص بلغائهم على إبطالمثله

ب اإلنــسان نظــره فــي القــرآن وجــد أســرارًا مــن اإلعجــاز البيــاني ال يــصل الباحــث فحيثمــا قلــ  
مهـا ، فكـان مـن أعظـم وجـوه إعجـازه وأعوجه من وجـوه إعجـازه إال فـتح اهللا عليـه بوجـوٍه أخـرىإلى 

ألنـه ينــتظم فـي القــرآن كلـه، وفـي الــسور كلهـا، وفــي كـل آيــة مـن آياتــه، ، ي اإلعجـاز البيــان:وأتمهـا
، فالفواصــل والمتــدبر للقــرآن الكــريم يجــد البالغــة والبيــان فــي التناســب بــين الفاصــلة القرآنيــة وآياتهــا

  . مرتبطة بما قبلها ارتباطًا وثيقاً القرآنية

                                      

 .)١٨٢ /٦_ ٤٩٨١ (كيف نزل الوحي وأول ما نزل :، بابفضائل القرآن :كتاب: صحيح البخاري) 1(



  ج 

فيما قدموه وبذلوه من عظيم جهدهم، والنفيس الغالي من ل نا األفاض علماءَ �فجزى اهللا   
 أن يجــزيهم عنــا وعـن اإلســالم وعـن القــرآن خيــر �، ونـسأل اهللا العظــيم، خدمــة لكتـاب اهللا وقـتهم

  .نه ولي ذلك والقادر عليهالجزاء إ
زيــــة،  لجهــــود المخلــــصين مــــن العلمــــاء الــــسابقين فــــي إظهــــار الجوانــــب اإلعجاواســــتكماالً   

  :  موضوع بعنوان الختيار�، الكامنة في القرآن فقد وفقني اهللا لبيانيةوالوقفات ا

  املناسبة بني الفواصل القرآنية وآياتهااملناسبة بني الفواصل القرآنية وآياتها
  )  وٕابراهيم-  الرعد -يوسف ( دراسة تطبيقية لسور 

سمعة ، ال شـبهة فيـه لـل هـذا العمـل خالـصًا لوجهـه الكـريمسأل اهللا العلـي القـدير أن يجعـأو   
، وأن ال يجعل حظنا مـن وقاصدي الهداية في كل زمان ومكانالب العلم ، وأن ينفع به طأو رياء
م وأن يثبتنـا علـى  لوجهه الكـري وأن يجعل عملنا كله خالصاً ،وأن يصلح نياتنا وأعمالنا، قولناديننا 

  .ه ولي ذلك وموالهإن ، الحق حتى نلقاه

  : أهمية الموضوع
إلعجــاز البيــاني فــي  مــن جوانــب ابــاً ، كونــه يبحــث جانأهميــًة بالغــةً يكتــسب هــذا الموضــوع  -١

 .لمناسبة بين معنى اآلية وفاصلتها، وهو االقرآن الكريم

ي ألفاظـه وكلماتـه،  فـ واضـحاً ، وهذا التـرابط يظهـر جليـاً القرآن الكريم نظم متماسك مترابط -٢
لــت القــرآن الكــريم  الــروابط األساســية التــي جعى، والفواصــل القرآنيــة هــي أحــدوآياتــه وســوره

 .جها آخر من وجوه اإلعجاز الخالدة، وأضفت عليه و تماسكاً بناًء م

كمــا تبــرز لنــا أهميــة هــذا الموضــوع كونــه يبحــث فــي أهــداف ثــالث ســور مــن ســور القــرآن  -٣
  .موضوع البحث

  :أسباب اختيار الموضوع
  . وخدمًة لكتابه�ابتغاء مرضاة اهللا  -١
 .هذا الموضوع دراسة تخصصية مستقلةالرغبة في دراسة  -٢

 .ني لدراسة الموضوع دراسة تطبيقيةصل في السور موضوع الدراسة دفعكثرة الفوا -٣

 .ية يستفيد منها الطالبإضافة دراسة جديدة إلى المكتبة اإلسالم -٤

وضـــوع والبحـــث فيـــه تــشجيع مـــشرفي فـــي قـــسم التفـــسير وعلـــوم القــرآن علـــى طـــرق هـــذا الم -٥
 .والخوض في غماره



  ح 

الكتابـــة فـــي المناســـبة بـــين الفواصـــل اســـتكماًال للمـــشروع الـــذي تبنتـــه كليـــة أصـــول الـــدين ب -٦
 .القرآنية وآياتها في جميع سور القرآن الكريم حسب الترتيب في المصحف العثماني

مشاركة العلمـاء الـسابقين فـي بيـان جوانـب اإلعجـاز وٕاظهارهـا مـن خـالل دراسـة الفواصـل  -٧
  . موضوع الدراسة وعالقتها بآياتهافي السور

  :أهداف البحث وغاياته 
  .موضوع البحثالقة بين معنى الفاصلة القرآنية وآياتها في السور إبراز الع -١
 .عالقة معنى الفاصلة بموضوع اآلية في  وحديثاً بيان آراء العلماء قديماً  -٢

 .فرق بين الفاصلة القرآنية والسجعتوضيح ال -٣

 .استكماال لجهود العلماء السابقين، وٕاثراء الموضوع بكل ما هو جديد -٤

 . بموضوع جديد تفتقر إليهكتبة اإلسالميةالمساهمة في إثراء الم -٥

  : الدراسات السابقة
متعددة لعدد من الجامعات العربية، والمراكـز العلميـة بعد البحث المستفيض والمراسالت ال  
لــم تتعـــرض لهــذا الموضـــوع، ولكــن جـــاء هــذا البحـــث ، تبــين أن جميـــع الدراســات الـــسابقة والبحثيــة

، أشرف عليها قـسم التفـسير ير حول موضوع الفاصلة القرآنيةستسلسلة من رسائل الماجاستكماًال ل
  .ل الدين بالجامعة اإلسالمية بغزةن بكلية أصو آوعلوم القر 

  
  :ومن الدراسات السابقة التي عرضت لهذا الموضوع  

  .عبد الفتاح الشين.د: الفاصلة القرآنية -١

 .عبد الجواد طبق.د: غية في السجع والفاصلة القرآنيةدراسة بال -٢



  خ 

  :هج البحثمن
  :على المنهج االستقرائي والتحليلي، وكان عمله فيه كالتاليعتمد الباحث ا

  .إلى سورها في جميع مواضع الرسالة، وعزوها كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثماني -١
 تتبــع آيــات الــسور موضــوع البحــث والوقــوف علــى مناســبة معنــى الفاصــلة القرآنيــة آلياتهــا -٢

ــــى المــــصة تطبيقيــــةودراســــتها دراســــة تفــــسيري ــــك بــــالرجوع إل ادر والمراجــــع التفــــسيرية ، وذل
 .المختلفة

 .تقسيم كل سورة من السور موضوع البحث إلى مقاطع مع وضع عنوان لكل مقطع -٣

 . المصادر األصلية قديمها وحديثها، وعزو المنقول إليهاالرجوع إلى -٤

 .ها ما أمكننقل حكم العلماء عليتخريج األحاديث النبوية الواردة في البحث و  -٥

، وذلــك عــن  مــن العبــارات التــي وردت فــي البحــث، والغــامضشــرح الغريــب مــن المفــردات -٦
 . الرجوع إلى معاجم اللغة العربيةطريق

لصحابة ، إال إذا كان من اعمل ترجمة لألعالم المغمورين، الذين سيرد ذكرهم في البحث -٧
 .أو المفسرين أو المشهورين

 . بقواعد البحث العلمي، مع االلتزامل والتوثيقمانة العلمية في النقمراعاة األ -٨

 . في مجموعات حسب األحرف الهجائيةترتيب المصادر والمراجع -٩

، واألحاديـــث النبويـــة، واألعـــالم المتـــرجم لهـــم، والمـــصادر إعـــداد فهـــارس لآليـــات القرآنيـــة -١٠   
 .والمراجع، والموضوعات

  خطة البحث
  :، كالتاليول وخاتمةيتكون البحث من مقدمة و تمهيد وثالثة فص

  : وقد اشتملت على:المقدمة
  .وعــة الموضــأهمي -١
 .أسباب اختيار الموضوع -٢

 .اياتهـأهداف البحث وغ -٣

 .ابقةــات الســالدراس -٤

  .ثـحــبـج الــمنه -٥



  د 

  التمهيد
  علم المناسبات والفواصل في القرآن الكريم

  : وفيه مبحثان
   علم المناسبات في القرآن الكريم :المبحث األول

  : وفيه أربعة مطالب
  . تعريف المناسبة لغًة واصطالحاً :المطلب األول 
  .علم المناسبات وأقوال العلماء في بيانها أهمية :المطلب الثاني 
  . أنواع المناسبات في القرآن الكريم:المطلب الثالث 
  . فائدة علم المناسبات وأهم المؤلفات فيه:المطلب الرابع 

  اصل في القرآن الكريم علم الفو : المبحث الثاني
  :وفيه ثالثة مطالب
 . تعريف الفاصلة لغًة واصطالحاً :المطلب األول

  . أنواع الفواصل في القرآن الكريم:المطلب الثاني
  .وفوائدهاالقرآنية  طرق معرفة الفواصل :المطلب الثالث

  الفصل األول
  "وٕابراهيم _ الرعد _ يوسف " تعريف عام لسور 

  : وفيه ثالثة مباحث

  مقاصدها أبرز تعريف عام لسورة يوسف و : المبحث األول
  : وفيه مطلبان

   بين يدي سورة يوسف :المطلب األول
  .عدد آياتها، وزمن نزولها اسم السورة، :أوالً 
  . الجو العام للسورة:ثانياً 
   .الحكمة من عدم تكرار قصة يوسف في القرآن الكريم: ثالثاً 
  .طعها الرئيسية محور السورة العام، ومقا:رابعاً 

  .ناسبة السورة لما قبلهاموجه  :اً خامس
  . ومقاصدهاالسورة برز أهداف أ:المطلب الثاني 



  ذ 

  مقاصدهاأبرز تعريف عام لسورة الرعد و : المبحث الثاني
  : وفيه مطلبان

   بين يدي سورة الرعد :المطلب األول
  . اسم السورة، وعدد آياتها، وزمن نزولها:أوالً 
  .عام للسورة الجو ال:ثانياً 
  .محور السورة العام، ومقاطعها الرئيسية. :ثالثاً 
  .ناسبة السورة لما قبلهاموجه  :رابعاً 

  . ومقاصدهاالسورةبرز أهداف أ :المطلب الثاني

  مقاصدهاأبرز تعريف عام لسورة إبراهيم و : المبحث الثالث
  : ن وفيه مطلبا

  بين يدي سورة إبراهيم : المطلب األول
  .سورة، وعدد آياتها، وزمن نزولها اسم ال:أوالً 
  . الجو العام للسورة:ثانياً 
  .محور السورة العام، ومقاطعها الرئيسية. :ثالثاً 
  .مناسبة السورة لما قبلهاوجه  :رابعاً 

  . ومقاصدهاالسورةبرز أهداف أ :المطلب الثاني

  الفصل الثاني
  آلياتها" م يوسف والرعد و إبراهي" دراسة تطبيقية على مناسبة فواصل سور 

  :وفيه ثالثة مباحث
  آلياتهاسورة يوسف على مناسبة فواصل دراسة تطبيقية : المبحث األول

  :مقاطعسبعة فيه و 
  .]٣-١:اآليات [ا فيـــة وآياتهـويتناول المناسبة بين الفواصل القرآني :المقطع األول
  .]٢٠- ٤:اآليات [يا فـــويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياته :المقطع الثاني
  .]٣٤- ٢١:اآليات [ا فيــويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياته :المقطع الثالث
  .]٥٣- ٣٥:اآليات [ا فيــويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياته :المقطع الرابع

  .]٧٩-٥٤:اآليات [ا فيـويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياته :المقطع الخامس
  .]١٠١- ٨٠:اآليات [ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها في :المقطع السادس



  ر 

  .]١١١- ١٠٢:اآليات [ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها في :المقطع السابع
  آلياتها الرعدسورة على مناسبة فواصل دراسة تطبيقية : المبحث الثاني

  : عشرة مقاطعفيهو 
  .]٤- ١:اآليات [ا فيــة وآياتهـويتناول المناسبة بين الفواصل القرآني :ع األولالمقط

  .]٧- ٥:اآليات [ا فيــة وآياتهـويتناول المناسبة بين الفواصل القرآني :المقطع الثاني
  .]١١-٨:اآليات [ا فيــويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياته :المقطع الثالث
  .]١٦-١٢:اآليات [ا فيـاول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتهويتن :المقطع الرابع

  .]١٨- ١٧:اآليات [ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها في :المقطع الخامس
  .]٢٤- ١٩:اآليات [ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها في :المقطع السادس
  .]٢٩- ٢٥:اآليات [ا فيـن الفواصل القرآنية وآياتهويتناول المناسبة بي :المقطع السابع
  .]٣٥- ٣٠:اآليات [ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها في :المقطع الثامن
  .]٣٩- ٣٦:اآليات [ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها في :المقطع التاسع
  .]٤٣- ٤٠:اآليات [نية وآياتها فيويتناول المناسبة بين الفواصل القرآ :المقطع العاشر

  آلياتها على مناسبة فواصل سورة إبراهيمدراسة تطبيقية : المبحث الثالث
  : أحد عشر مقطعاً  فيهو 

  .]٤-١:اآليات [ا فيـة وآياتهـويتناول المناسبة بين الفواصل القرآني :المقطع األول 
  .]٨-٥:اآليات [ا فيــياتهويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآ :المقطع الثاني 
  .]١٢-٩:اآليات [ة وآياتها فيـويتناول المناسبة بين الفواصل القرآني :المقطع الثالث 

  .]١٨-١٣:اآليات [ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها في : المقطع الرابع
  .]٢٠-١٩:ياتاآل [ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها في :المقطع الخامس 
  .]٢٣-٢١:اآليات [ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها في :المقطع السادس 
  .]٢٧-٢٤:اآليات [ة وآياتها فيـويتناول المناسبة بين الفواصل القرآني :المقطع السابع 
  .]٣١-٢٨:اآليات [ة وآياتها فيـويتناول المناسبة بين الفواصل القرآني :المقطع الثامن 
  .]٣٤-٣٢:اآليات [ة وآياتها فيـويتناول المناسبة بين الفواصل القرآني :المقطع التاسع 

  .]٤١-٣٥:اآليات [ة وآياتها فيـويتناول المناسبة بين الفواصل القرآني : المقطع العاشر
  .]٥٢-٤٢:اتاآلي [ويتناول المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها في :المقطع الحادي عشر 



  ز 

   الثالثالفصل
   آيات سورفواصلوالظواهر البالغية في اإلعجاز البياني 
  ) وٕابراهيم -  الرعد -يوسف ( 

  :انحثمبوفيه 
  .تعريف اإلعجاز البياني، وأهميته، وأقوال العلماء فيه :المبحث األول

  :وفيه أربعة مطالب
  .تعريف اإلعجاز لغًة واصطالحاً  :المطلب األول
  . لغًة واصطالحاً تعريف البيان :المطلب الثاني
  .أهمية اإلعجاز البياني :المطلب الثالث
  .اإلعجاز البيانيأقوال العلماء في  :المطلب الرابع

  
  .) وٕابراهيم -  الرعد - يوسف (   في فواصل آيات سورالظواهر البالغية :المبحث الثاني  

  : خمسة مطالبفيهو 
  .ـــامـــــــــــــــــــــ االستفهــــ:المطلب األول
  .ـــرـــم والتأخيــ التقدي:المطلب الثاني
  .ـــدـــــــــــــــــــــــوكيـــــــــ الت:المطلب الثالث
  . أفعـــال المدح والذم:المطلب الرابع

 الفواصـــل التـــي تـــشتمل علـــى أســـماء اهللا الحـــسنى وعالقتهـــا :المطلـــب الخـــامس
  .بموضوع اآلية

  



  س 

  الخاتمة 
  .ليها الباحث من خالل صفحات البحثلتوصيات التي توصل إعلى أهم النتائج واقد اشتملت و 

  

  الفهارس
  .ةـــــــات القرآنيــــــــــــرس اآليــهـف �
  .ةــــــــاديث النبويـــــــفهرس األح �
  . الم المترجـم لهـمـفهرس األعــ �
  .ـعـــادر والمراجــــــفهرس المص �
  .ـــاتـــــــــــــــوعـــــــوضــهرس المـف �



 ١

  
  
  
  

@@التمهيدالتمهيد
  

  علم املناسبات والفواصل يف القرآن الكريمعلم املناسبات والفواصل يف القرآن الكريم
  
  

  :وفيـه مبحثـان
  

  .علم المناسبات في القرآن الكريم: المبحث األول

  .علم الفواصل في القرآن الكريم:          المبحث الثاني
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ٢

  
  
  
  

  املبحث األولاملبحث األول
  

  علم املناسبات يف القرآن الكريمعلم املناسبات يف القرآن الكريم
  

  :وفيـه أربعة مطالب
  

  .تعريف المناسبة في اللغة واالصطالح: المطلب األول       

  .علم المناسبات وأقوال العلماء في بيانهاأهمية :        المطلب الثاني

  .أنواع المناسبات في القرآن الكريم:        المطلب الثالث

  .فائدة علم المناسبات وأهم المؤلفات فيه:        المطلب الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  

  



   ٣

  املبحث األولاملبحث األول
   علم املناسبات يف القرآن الكريم علم املناسبات يف القرآن الكريم

  :وفيـه أربعة مطالب
  :اً صطالح والغةً  تعريف المناسبة: المطلب األول

  :لغةً تعريف المناسبة : أوالً 
هــذا شــكل : تقــول ،المماثلــة: والمــشاكلة بمعنــى ،)١(تعنــى المــشاكلة والمقاربــة : المناســبة لغــة

أي ): النـسب(ني اتـصال الـشيء بالـشيء، ومنـه يع): َنَسبَ (، وهي مأخوذة من الفعل مثله: هذا، أي
 والمـصدر ،)٣( ويقال بين شيئين مناسبة وتناسب أي مششاكلة وتشاكل ،)٢(والنسيب والمناسبةالقرابة 

  .  )٤() مناسبات(، والجمع )نسباً (

  :اصطالحاً تعريف المناسبة : ثانياً 
  :لها عدة تعريفاتفي االصطالح المناسبة        

ارتبـــاط آي القـــرآن بعـــضها بـــبعض، حتـــى تكـــون ":  هـــو)٥( أبـــي بكـــر بـــن العربـــي عنـــد القاضـــي 1)
  .)٦( "كالكلمة الواحدة، متسقة المعاني منتظمة المباني

                                      

العالمة اللغوي مجد الدين محمـد بـن يعقـوب الفيـروز أبـادي، مؤسـسة الرسـالة، الطبعـة : القاموس المحيط: انظر) 1(
  .مصر، الطبعة األولى) 1/484(بيدي الز ): هر القاموستاج العروس من جوا (م، و1980-هـ1406 األولى

بيـــروت، الطبعـــة األولـــى ) 5/423: (ألبـــي الحـــسين أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا: معجـــم مقـــاييس اللغـــة: انظـــر) 2(
جمــال الــدين أبــي الفــضل محمــد بــن مكــرم بــن منظــور األنــصاري اإلفريقــي المــصري، ): لــسان العــرب( هـــ، و1411

م، 2003-هــ1424 بيـروت، لبنـان، الطبعـة األولـى -مد علـي بيـضون، دار الكتـب العلميـةمنشورات مح) 1/889(
 .الطبعة الثالثة) 2/935: (مجمع اللغة العربية): المعجم الوسيط(و

 ).٤٨٤-١٦/٤٨٢(بيدي الز : تاج العروس) 3(
لعربيـة للتربيـة المنظمـة اتـأليف وٕاعـداد جماعـة مـن كبـار اللغـويين بتكليـف مـن : المعجـم العربـي األساسـي: انظر) 4(

 ). 1188 (والثقافة والعلوم

محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن أحمد اإلمام أبو بكر بن العربي المعافري األندلسي الحافظ، أحد  )5(
، رحل إلى المشرق، والشام،و بغداد، وحج ورجع إلى مصر واإلسكندرية، وعاد ٤٦٨األعالم، ولد في شعبان سنة 

أحكام : "، لهبلده بعلم كثير، أحد من بلغ رتبة اإلجتهاد،مات في ربيع اآلخر سنة ثالث وأربعين وخمسمائةإلى 
 طبقات :انظر". الناسخ والمنسوخ" ، و"وقانون التأويل" ، و"عارضة األحوذي في شرح الترمذي" ، و"القرآن

  ).١/١٠٥ (للسيوطي: المفسرين

 .  القاهرة–، دار التراث)1/62(بدر الدين محمد الزركشى لإلمام : البرهان في علوم القرآن) 6(



   ٤

 إلـى معنـى رابـط ومرجعهـا فـي اآليـات ونحوهـا: " عرفها اإلمام السيوطي رحمـه اهللا تعـالى بقولـهو ) ٢
، نـواع العالقـات أو الـتالزم الـذهنيمن أ، عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك بينها عام أو خاص

  .)١(" لمعلول والنظيرين والضدين ونحوهكالسبب والمسبب والعلة وا
 أجزائه، وهو سـر البالغـة ألدائـه إلـى ترتيبعلم تعرف منه علل  ": بقولهيرفها اإلمام البقاع وعّ 3) 

معرفــة مقــصود الــسورة تحقيــق مطابقتــه المعــاني لمــا اقتــضاه مــن الحــال، وتتوقــف اإلجــادة فيــه علــى 
  .)٢(" المطلوب ذلك فيها، ويفيد ذلك معرفة المقصود من جميع جملها

 وفي كتاب ،هي الرابطــة بيـن شيئين بأي وجه من الوجوه":  الدكتور مصطفى مسلم بقولهاوعرفه 4)
ا قبلهـا اهللا تعني ارتباط السورة بما قبلها وما بعدها، وفـي اآليـات تعنـي وجـه االرتبـاط فـي كـل آيـة بمـ

  .)٣(" وما بعدها
هو تعريـف الـدكتور مـصطفى مـسلم  ألنـه  أنسب التعريفات لعلم المناسبة،  أنّ ويرى الباحث  

 بعــدها، مــا قبلهــا و ومــا، والمناســبة بــين الــسورة بة بــين اآليــات فــي الــسورة الواحــدةيــشتمل علــى المناســ
  .يف جامع للمناسبةوذلك مما يدلل على الترابط واالتصال الوثيق بين السور، فهو تعر 

  .علم المناسبات وأقوال العلماء في بيانهاأهمية : المطلب الثاني
  :أهمية علم المناسبات: أوالً 

، فهـو علـم � اهللا ، ألنـه يتعلـق بكتـابِ لمناسبات من أشـرف العلـوم العظيمـةيعتبر علم ا) ١
 المعجـز، ومعرفـة لبيانـهِ ، وتـذوق لنظمـه، و كريم وأهدافهدقيق يحتاج إلى فهم واضح لمقاصد القرآن ال

 نـسبة هـذا محور السورة الرئيسي والهدف األساس الـذي تـدور حولـه، فقـد اعتبـر بعـض المفـسرين أن 
 .)٤(ثل نسبِة علِم البيان من علم النحو ، معلم التفسيرالعلم من 

(2         فهـو  ظم وٕاحكـام الترتيـب، يزيـل الـشك الحاصـل فـي القلـب بـسبب عـدم التأمـل فـي دقـة الـن
 جعــل أجــزاء الكــالم بعــضها وفائدتــهُ  "زركــشي القــال بــذلك و ن مــدى ارتبــاط الكــالم بعــضه بــبعض،ييبــ

 .)٥( البناء المحكم المتالئم األجزاء آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك االرتباط ويصير حاله حال

لتـام بـين أحكـام يـفـيـــد فـي معرفـة أسـرار التـشـريع وِحَكـم األحكـام وٕادراك مـدى الـتالزم ا        3) 

����t��s��r��q��p���o��n�t��s��r��q��p���o��n�t��s��r��q��p���o��n�t��s��r��q��p���o��n�u�u�u�u��x��w��v�����x��w��v�����x��w��v�����x��w��v}��}��}��}��  : فـإذا قرأت قوله تعـالـى ،الشريعة

                                      

 .م2004 دار الحديث، 273)/ 3 ( السيوطينجالل الدين عبد الرحم: اإلتقان في علوم القرآن) 1(

، خـرج آياتـه وأحاديثـه عبـد )1/5 (مـام برهـان الـدين بـن عمـر البقـاعىلإل: نظم الدرر في تناسب اآليات والـسور) 2(
 .  م1996-هـ1415بيروت، لبنان، الطبعة األولى -هدي، دار الكتب العلميةالرازق غالب الم

 -هـــ1410دار القلــم، دمــشق، الطبعــة األولــى ) 58 (الــدكتور مــصطفى مــسلم: ير الموضــوعيمباحــث فــي التفــس) 3(
 . م1989

 .  بتصرف) ٥٨(مباحث في التفسير الموضوعي، الدكتور مصطفى مسلم : انظر) 4(

 ).  1/36(الزركشى :  في علوم القرآنالبرهان: انظر) 5(



   ٥

����~��}��|��{���z����~��}��|��{���z����~��}��|��{���z����~��}��|��{���zzzzz ]على المناسبة بين األمر بغض البصر وحفـظ الفـرج  وتعرفتَ ]30:النور 
علمت مـا بينهمـا مـن الـتالزم والـتالؤم؛ فحفـظ الفـرج ال يـتم إال بغـض البـصر، ومـن أطلـق بـصره فـي 

  .ه في اآلثام أن تزل قدمُ رام فحري الح
الكـريم    القـرآن  لطـائفِ  فـأكثرُ  المـــراد منهـــا، وتحديـدِ  القرآنيـة معنـى اآليـاتِ هـمِ علـى فَ  عـينيُ        4)

ذا ُعــِرَض علــى العقــول تلقتــُه  بــين اآليــات والــسور، فهــو أمــر معقــول إموَدعــة فــي الترتيبــات والــروابط
  .)١(بالقبول 

  :علم المناسباتبيان أهمية ال العلماء في أقو : ثانياً 
، فـي بغـدادَ  المناسـباتِ   علـمَ ظهـرَ  مـن أَ أولَ  )٢(  بكـر النيـسابورياأب اإلمام الشيخَ  العلـمـاء د عُ يَ         

  ،المناسبة بين اآلياته وجب علمهمعدم  لوكان يزري على عـلـماء بغدادَ 
 عـلِ  فـي جَ هـذه؟ ومـا الحكمـةُ جنـب  إلـى ُجعلـت هـذه اآليـةُ ِلـَم :  يقول أو سورةٌ رئت عليه آيةٌ كان إذا قُ ف

  . إنما هي باعتبار شدة العناية والتعليمالعنايةهذه ، ف)٣(  هذه السورةهذه السورة إلى جنبِ 
  :ليك بعض العلماء الذين تحدثوا في علم المناسباتإو

ارتبــاط آي القــرآن  ": بقولــهفقــد كــشف عــن منزلــة هــذا العلــم:  بــن العربــيبكــرقــال القاضــي أبــو : أوال
بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متسقة المعـاني منتظمـة المبـاني، علـم عظـيم لـم يتعـرض 

 عمــل فــي ســورة البقــرة، ثــم فــتح اهللا عــز وجــل لنــا فيــه، فلمــا لــم نجــد لــه حملــة ورأينــا  واحــدٌ لــه إال عــالمٌ 
  .)٤(" ناه إليهه بيننا وبين اهللا ورددالخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلنا

 بعلـم "مفـاتح الغيـب"ن فـي التفـسير فـي كتابـه  مـن دوّ بـر أولُ  فقـد اعتُ :)٥( اإلمام الفخـر الـرازي :ثانيا
 فقد اهتم بإظهار المناسبة بين اآلية واآلية ، وبين أجزاء السورة أو بـين ،المناسبات في القرآن الكريم

                                      

 ). 2/138(السيوطي : في علوم القرآناإلتقان : انظر) 1(

هــ، وكـان إمامـًا، محـدثًا، 238هو عبد اهللا بن محمد بن زياد بن واصـل بـن ميمـون النيـسابوري الفقيـه، ولـد سـنة ) 2(
هــ ، 324ي رحمه اهللا في شهر ربيع اآلخر مــن سـنة حافظًا، متقنًا، عالمًا بالفقه والحديث معًا، موثقًا في رواتبه، توف

عبـــد اهللا عمـــر : لإلمـــام أبـــي ســـعد عبـــد الكـــريم بـــن محمـــد بـــن منـــصور التميمـــي الـــسمعاني، تقديــــم: األنـــساب: انظـــر
 . م٨198 -هـ 1408لبنان، الطبعة األولى _ ،دار الجنان، بيروت)551-5/550(البارودي، 

 .)3/272( السيوطي :ن، ومعترك األقران في إعجاز القرآ)1/36(ى الزركش: البرهان في علوم القرآن) 3(

 ).                   ١/36(السيوطي : اإلتقان في علوم القرآن) 4(

)5(  يمي البكري، أبو عبد اهللا، فخر الدين الرازيّ محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الت )هـ٥٨١ -  ٥٠١ ( 
من تصانيفه ، أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونها،ان، وتوفي في هراةاء النهر وخراسرحل إلى خوارزم وما ور 

وله شعر . وغير ذلك) معالم أصول الدين(و ) نات في شرح أسماء اهللا تعالى والصفاتلوامع البي (و ) مفاتيح الغيب(
 )٣١٣- ٦/٣١٢(للزركلي : األعالم: انظر. باللغتين بالعربية والفارسية، وكان واعظا بارعاً 



   ٦

 القـرآن  لطـائفِ عـت فيـه أكثـرُ ودِ بات علـم عظـيم أُ علـم المناسـ" : السورة وسابقتها أو الحقتها، فقد قال
  .  )١( "رض على العقول تلقته بالقبولوروائعه، وهو أمر معقول إذا عُ 

  .)٢(" النحو هذا العلم من التفسير مثل نسبة علم البيان من نسبة ":يقول اإلمام البقاعي: ثالثا

 قَـدُر القائـل  بـهعـرفُ ويُ ، تـه العقـولتقبلَ ، ريفٌ  ش علمٌ  المناسبةَ واعلم أنّ ": يقول اإلمام الزركشي: رابعاً 
 لـآلي الكريمـة قـد وهـم مـن قـال ال يطلـب: "ل عـن بعـض المـشايخ المحققـين قولـهقِ ، وقد نُ  "فيما يقول

  .)٣( "مناسبة ألنها على حسب الوقائع المفرقة

  .أنواع المناسبات في القرآن الكريم: المطلب الثالث
ناســبات فــي القــرآن الكــريم، منهــا مــا هــو بــين اآليــات فــي الــسورة ذكـر العلمــاء أنوعــًا كثيــرة للم  

كالمناســبة بــين الــسورة وســابقتها، وبــين : الواحــدة، أو بــين اآليــة وخاتمتهــا، ومنهــا مــا هــو بــين الــسور
  .السورة والتي تليها، إلى غير ذلك من األنواع

صر علـــى ونظـــرًا ألننـــي لـــست فـــي معـــرض حـــصر هـــذه األنـــواع وبـــسط الحـــديث فيهـــا فسأقتـــ  
  :التمثيل على بعض منها

 :اآلية وخاتمتهاالمناسبة بين   )أ 

z�����y��x������w��v��u��t��s��r��q��p|����{��~������¡��¢������£��¤��z�����y��x������w��v��u��t��s��r��q��p|����{��~������¡��¢������£��¤��z�����y��x������w��v��u��t��s��r��q��p|����{��~������¡��¢������£��¤��z�����y��x������w��v��u��t��s��r��q��p|����{��~������¡��¢������£��¤��}�}�}�}�: في قوله تعالى
�̧��¶��µ��´��³��²°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨¦��¥�̧��¶��µ��´��³��²°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨¦��¥�̧��¶��µ��´��³��²°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨¦��¥�̧��¶��µ��´��³��²°�� �̄�®��¬��«��ª��©��¨¦��¥zzzz ]١١:الرعد[ 

 المقــام ألن ،للتحــذير تأكيــداً   zzzz£��¤��¥��¦£��¤��¥��¦£��¤��¥��¦£��¤��¥��¦}�}�}�}�  قولــهمــن المــْستفاد الغايــة بمفهــوم تــصريحهــذا ( 
 حــين بقــوم مــا يغّيــر أن اهللا أراد إذا أي التعــريض، دون التــصريح يقتــضي ووجــل خــوف مقــام لكونــه

 نحـن مـا على سنسترسل: يقولوا أن الغرور من تحذير وذلك ،شيء إرادته َيردّ  ال بأنفسهم ما يغيرون
��µ��´��³��²�¶��µ��´��³��²�¶��µ��´��³��²�¶��µ��´��³��²�̧��̧��̧��̧¶�}�}�}�}� وجملــة ،آمنــا العــذاب رأينــا فــإذا فيــه �zzzz لــئال الغــرور مــن التحــذير فــي زيــادة 

، وهكذا أبرزت الخاتمة المعنى المطلوب بصورة واضحة )٤()  اهللا عند شفعاؤهم أصنامهم أن يحسبوا
  . جلية

 :وسابقتهاالمناسبة بين السورة   )ب 

 منهمـا فكـلّ  فيهـا، أجمـل لمـا وتوضـيح الّرعـد، سـورة فـي ذكـر لمـا امتـداد �فسورة إبراهيم   
 ذلـك حكمـة ذكـر وهنـا ،عربيـاً  حكمـاً  القـرآن أنـزل أنـه تعـالى ذكـر الّرعـد سـورة ففي رآن،الق عن تحّدث

                                      

   .)2/138(السيوطي : في علوم القرآن واإلتقان )١/36(الزركشى :  في علوم القرآنالبرهان: انظر) 1(
 ). ١/5 (ظم الدرر في تناسب اآليات والسورن) 2(

 ).                  ١/35،37(  في علوم القرآنالبرهان )3(

  ).١٣/١٠٢(ابن عاشور :  التحرير والتنوير)(4



   ٧

 فيـه ذكـر منهمـا وكـلّ ، اللّـه بإذن الّنور إلى الّظلمات من الناس إخراج وهي القرآن، تنزيل من والغاية
���:الّرعد سورة فيمبينًا هذا المعنى  تعالى فقال وبإذنه، الّله إلى الكونية اآليات إنزال تفويض �� �� �� �

�{�{�{�{��£�¢�¡�~��}�|�{�z�y�xw�v��£�¢�¡�~��}�|�{�z�y�xw�v��£�¢�¡�~��}�|�{�z�y�xw�v��£�¢�¡�~��}�|�{�z�y�xw�vzzzz ]لــــــسان علــــــى ذلــــــك ذكــــــر وهنــــــا ،]٣٨ 

��}}}}: الرســـل ��RRRR�� ��SSSS���� ����TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV���� ����WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZzzzz ]الكونيـــة اآليـــات ذكـــرت كليهمـــا وفـــي، ]١١ 
 وخلـق األرض، فـي الّرواسي وجعل والقمر، الّشمس وتسخير األرض ومدّ  عمد بغير الّسماء رفع من

 للحــــقّ  األمثــــال وضــــرب البعــــث، إلثبــــات الــــّسورتان وتعّرضــــت، واأللــــوان الّطعــــوم المختلفــــة الّثمــــرات
   )١( .تعالى الّله على بالّتوّكل واألمر وعاقبته، وكيدهم الكفار مكر على والكالم والباطل،

  . وأهم المؤلفات فيه،فائدة علم المناسبات: المطلب الرابع
  :فائدة علم المناسبات:  أوال

، فهـو يكـشف فائدتـه ومكانتـه بـين العلمـاء مـن حيـثيـره مـن العلـوم  المناسـبات كغعـلمُ  برُ عتَ يُ         
، لهذا  في التناسق واإلتقان بين ألفاظه وتالؤمه والدقة نظمهِ سنِ عن وجه إعجاز القرآن الكريم في حُ 

  : مة منها له فوائد جّ فإنّ 
مـن فوائـد  ذلـكمبينـًا  البقـاعي قـال حيـث إليمـان وترسـيخه فـي قلـوب المـؤمنينيعمل على زيـادة ا1) 

 لإلعجاز وبهذا العلم يرسخ اإليمان في القلب ويتمكن من اللب؛ وذلك يكشف أنّ  : "معرفة هذا العلم
  :طريقتين
  .نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب :إحداهما
  .  نظمها مع تاليتها بالنظر إلى الترتيب:والثانية

 وتحـصل ، لمعانيـه مــن ذكــي وغـبــي يـهـتـــز  تناوًال وأسهل ذوقًا؛ فإن كل من سـمع القـرآن أقرباألولف
ي  وكلمـا دقـق النظـر فـي معـان ال تحـصل عنـد سـماع غيـره، مـع انبـساطٍ  بنـشاطٍ له عند سماعه روعةٌ 

   .)٢(" اآليات عظم عنده موقع اإلعجاز
 جـودة سـبك القـرآن، وٕاحكـام سـرده، ومعنـى  بيـانمن فوائد علم المناسبات: ويقول اإلمام الزرقاني) 2
  كـالمٍ ا أن القرآن الكريم بلغ من الترابط بين كلماته وآياته ومقاطعه وسـوره مبلغـًا ال يدانيـه فيـه أي هذ

  .)٣( آخر
 ه وســوره وارتبــاطُ  آياِتــمناســبةُ :" ذكــر اإلمــام الــسيوطي مــن وجــوه إعجــاز القــرآن الكــريم عنــده وهــو) 3

  .)٤(" ة المباني متسقة المعاني، منتظمبعضها ببعض، حتى تكون كالكلمة الواحدة،
                                      

  ).١٣/١٩٨(وهبة الزحيلي : التفسير المنير )1(
 ). 1/11(نظم الدرر : انظر) 2(
خــّرج آياتــه وأحاديثــه ووضــع حواشــيه أحمــد شــمس الــدين، دار ) 450 (مناهــل العرفــان فــي علــوم القــرآن: رانظــ) 3(

  .  م2003-هـ1424 لبنان، الطبعة األولى -الكتب العلمية، بيروت
  ).1/54 (معترك األقران في إعجاز القرآن) 4(
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، فهـو سـر البالغـة ألدائـه  الترتيب ألجزاء القرآن الكـريمف من خالله عللُ عرَ هو عبارة عن علم يُ 4) 
  .)١(تضاه الحال إلى تحقيق مطابقة المقال لما اق

 فــــي مــــوطنٍ كــــرت وذُ عيــــدت  أُ  قــــصةٍ  كــــل ، وأنّ  الكــــريم التكــــرار فــــي قــــصص القــــرآن ســــر  معرفــــة5)
  .)٢(  من مرةكرت أكثرَ  وٕان ذُ متحدة في المعنىفهي  ،طنذلك المو فلمناسبتها 

  -:المؤلفات في علم المناسباتأهم : ثانياً 
  :  وذلك على النحو التالي،اختلفت المؤلفات قديمًا وحديثًا في الحديث عن علم المناسبات    
ن جانــب  اهتمـت بعــض المؤلفـات اهتمامــًا بالغـًا بعلــم المناســبات علـى اعتبــار أنـه علــم يتحـدث عــ-أ

هــام مــن جوانــب اإلعجــاز البيــاني القرآنــي مــن حيــث دقــة نظــم آياتــه وســوره والمناســبة بينهــا، وأفــردت 
   :ومن هذه المؤلفات ،هذه المؤلفات جانبًا كبيرًا من أبوابها وفصولها لهذا العلم

  .تناسق الدرر في تناسب السور للحافظ جالل الدين عبد الرحمن السيوطي •
  :تناولت الموضوع من الناحية التطبيقية العملية كتاب ومن أهم الكتب التي 

  .نظم الدرر في تناسب اآليات والسور لإلمام برهان الدين بن عمر البقاعي •
  

 ولــم ، وقــد ذكــرت بعــض المؤلفــات علــم المناســبات وتحــدثت عنــه علــى شــكل تلميحــات وٕاشــارات-ب
  :تفرد له جانبًا كبيرًا من صفحاتها ومن هذه المؤلفات

  .فسير الكبير لإلمام الرازيالت) 1
 .أنوار التنزيل وأسرار التأويل لإلمام ناصر الدين عبد اهللا بن عمر البيضاوي) 2

 .إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ألبي السعود محمد بن محمد العمادي) 3

مـــــود روح المعـــــاني فـــــي تفـــــسير القـــــرآن العظـــــيم والـــــسبع المثـــــاني لـــــشهاب الـــــدين الـــــسيد مح) 4
  .)٣(األلوسى

                                      

 ). 58( سلممصطفى م: مباحث في التفسير الموضوعي) 1(

 ).١/١٤ ( نظم الدرر:انظر) 2(

، محمد أحمـد يوسـف القاسـم، الطبعـة األولـى )35 ( ترتيب آيات القرآن الكريم وسورهاإلعجاز البياني في: انظر) 3(
 . م1979 -هـ 1399
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  املبحث الثانياملبحث الثاني
  

  علم الفواصل يف القرآن الكريمعلم الفواصل يف القرآن الكريم
  

  :وفيه ثالثة مطالب
  

  .تعريف الفاصلة لغًة واصطالحاً : المطلب األول

  .أنواع الفواصل في القرآن الكريم: المطلب الثاني

  .طرق معرفة الفواصل القرآنية وفوائدها: المطلب الثالث
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  املبحث الثانياملبحث الثاني
   يف القرآن الكريم يف القرآن الكريم علم الفواصل علم الفواصل

  : اً صطالحة لغة واتعريف الفاصل: المطلب األول
  :تعريف الفاصلة لغةً : أوالً 

وهــى الخــرزة التــي تفــصل ) الفاصــل(، مؤنــث )فواصــل(وجمعهــا ) فــصل(الفاصــلة مــن الفعــل 
صل بينهمــا يفــصل  فــصــًال الحــاجز بــين الــشيئين فــ):الَفــْصل( و.)١( بــين الخــرزتين فــي العقــد ونحــوه

 .)٢(القضاء بين الحق والباطل: الفصلو لشيء فانفصـل أي قطعتـه فانقطـع، التُ صَ وفَ ل فانفص

    : تعريف الفاصلة اصطالحاً : ثانياً 
  : الفاصلة في االصطالح لها عدة تعريفات

بـين الفواصـل ورؤوس ، وفـّرق هي كلمـة آخـر الجملـة: "  بقوله)٣( الدانيأبو عمرو عرفها اإلمام ) 1
صلة هي الكالم المنفصل عمـا بعـده والكـالم المنفـصل قـد يكـون رأس آيـة وغيـر رأس  الفا:اآلي فقال

  .)٤(" وكذلك الفواصل يكن رؤوس آي وغيرها وكل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية 
المقــــاطع توجــــب حــــسن إفهــــام الفواصــــل حــــروف متــــشاكلة فــــي : " بقولــــه)٥(عرفهـــا اإلمــــام الرمــــاني)2

  .)٦(" المعاني
                                      

 .  لبنان-م، دار المشرق، بيروت ٢٠1986مادة فصل، الطبعة ) 585 (المنجد في اللغة واإلعالم:  انظر)1(

دراســــة تأصــــيلية أللفــــاظ اللغــــة العربيــــة ) الداللــــة والكــــالم( ، و)11/622 (لــــسان العــــرب البــــن منظــــور: انظــــر) 2(
 .  دار غريب القاهرة) 379 (محمد داود: إطار المناهج الحديثةالمعاصرة في 

لــداني األمــوي مــوالهم القرطبــي، المعــروف فــي هــو عثمــان بــن ســعيد بــن عثمــان بــن ســعيد بــن عمــر أبــو عمــرو ا) 3(
يرفي، اإلمـام العالمـة الحــافظ وشـيخ مــشايخ المقـرئين، ولـد ســنة إحـدى وسـبعين وثالثمائــة، وبـرز فــي  زمانـه بـابن الــص

، "طبقــات القــراء"كتــاب " و" كتــاب التيــسير" الحــديث والقــراءات والفقــه والتفــسير وســائر أنــواع العلــوم، ومــن مــصنفاته
) غايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء: ( ، تــوفي رحمــه اهللا ســنة أربــع وأربعــين وأربعمائــة، انظــر"لفــتن والمالحــما"وكتــاب 
لبنــان، _ عنــي بنــشره، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ) 505-١/503 ( الــدين أبــي الخيــر محمــد بــن الجــزريلــشمس

 . م1980-هـ1400الطبعة الثانية 

  ). ١/٥٣( الزركشي: البرهان في علوم القرآن) 4(
، )أبو الحسن(اشتهر بالرماني اني، ويعرف باألخشيدي وبالوراق، هو علي بن عيسى بن علي بن عبد اهللا الرم )5(

المبتدأ  "هـ، أديب، نحوي، لغوي، متكلم، فقيه، أصولي، مفسر، فلكي، منطقي، ومن تصانيفه ٢٩٦ولد ببغداد سنة 
عمر ): معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: (، انظرهـ٣٨٤، وتوفي ببغداد سنة "االشتقاق"و" في النحو

  . لبنان-، دار إحياء التراث العربي، بيروت )٧/١٦٢(٤مج رضا كحالة، 

 حققهــا وعلــق عليهــا، محمــد )97 (ي والخطــابي وعبــد القــاهر الجرجــانيللرمــان: ثــالث رســائل فــي إعجــاز القــرآن) 6(
  .٣ دار المعارف بمصر، الطبعة) كت في إعجاز القرآنجزء الن(خلف اهللا ودكتور محمد زغلول سالم



   ١١

  .)١(" ذلك اللفظ الذي ختمت به اآلية: "الدكتور فضل عباس بقولهعرفها ) 3
وقــد يكــون رأس آيــة وقــد ال ، ا بعــدهونعنــي بالفاصــلة الكــالم المنفــصل عّمــ"  :اع القطــانوقــال مّنــ  

  .)٢(" يت بذلك ألن الكالم ينفصل عندهاوتقع الفاصلة عند نهاية المقطع الخطابي، وسميكون، 
 .تعريف الشيخ مّناع القطانمن خالل التعريفات السابقة إليه النفس أن ما تميل ويرى الباحث   

  :أنواع الفواصل في القرآن الكريم: المطلب الثاني
  : الفواصل المتماثلة: أوالً 

  :ومن أمثلتها في القرآن الكريم
 ��x��w��v���u��x��w��v���u��x��w��v���u��x��w��v���u������|��{��z����|��{��z����|��{��z����|��{��z�����������¡������~�������¡������~�������¡������~�������¡������~��������¥��¤��£����¥��¤��£����¥��¤��£����¥��¤��£��zzzz}�}�}�}� :قولــــــــــــه تعـــــــــــــالى  

 تنتهــــي بفاصــــلة واحــــدة وهــــي الــــراء )ذكــــرك -ظهــــرك -وزرك -صــــدرك( :تفالكلمــــا ]4-1:الــــشرح[
  .والكاف

�D��C��B��AD��C��B��AD��C��B��AD��C��B��A�����G��F��G��F��G��F��G��F������L��K���J��I�L��K���J��I�L��K���J��I�L��K���J��I������P��O��N���P��O��N���P��O��N���P��O��N}�}�}�}� :وقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى  

RQRQRQRQzzzz ]واحـــدة وهـــى   تنتهـــي بفاصـــلة)يولـــد -الـــصمد -أحـــد: (فالكلمـــات ]4-1:اإلخـــالص
  .الدال

 ª©¨«ª©¨«ª©¨«ª©¨zzzz»������¤¥¦��¤¥¦��¤¥¦��¤¥¦�������¡¢�����¡¢�����¡¢�����¡¢������}��|���{���}��|���{���}��|���{���}��|���{���}�}�}�}�:وقولــــــه تعــــــالى    
 تنتهي كلهـا بفاصـلة واحـدة وهـي )طبق -اتسق -وما وسق -بالشفق( :فالكلمات ]١٩-١٦اقاإلنشق[

  .القاف
  : الفواصل المتقاربة في الحروف: ثانياً 

  :ومن أمثلتها في القرآن الكريم
  .، للتقارب بين الميم والنون]4-٣:الفاتحة[ L��KL��KL��KL��K������P��O��N����P��O��N����P��O��N����P��O��N��zzzz}}}} :قوله تعالى     
��������������D��C��AD��C��AD��C��AD��C��A��������������P��O��N��M��L���K��J��I��H��G��F����P��O��N��M��L���K��J��I��H��G��F����P��O��N��M��L���K��J��I��H��G��F����P��O��N��M��L���K��J��I��H��G��F}�}�}�}� :وقوله تعـالى      

Y���XW�U��T��S��RY���XW�U��T��S��RY���XW�U��T��S��RY���XW�U��T��S��Rzzzz ]٣( للتقارب بين الدال والباء ] ٣-1:ق(.  

�����m����l��k�����m����l��k�����m����l��k�����m����l��k}�}�}�}� : وهــو أن تتفــق الكلمتــان فــي الــوزن وحــروف الــسجع، كقولــه تعــالى:المتــوازي: ثالثــاً 

�����p��o����p��o����p��o����p��o���zzzz ]ـــان]١٤-١٣:غاشـــيةال ـــد اتفـــق الكلمت  فـــي الـــوزن )موضـــوعة(، و)رفوعـــةم( :، فق
  .والحرف

                                      

 . م1991، المكتبة الوطنية،عمان،)225(فضل عباس، وسناء عباس : إعجاز القرآن الكريم) 1(

 . م1998-هـ1419، ٣٥ط ، مؤسسة الرسالة، )١٥٣ ( علوم القرآن، تأليف مناع القطانمباحث في) 2(

 ).١/١٥٤(ان مناع القط : مباحث في علوم القرآن ) 3(



   ١٢

ــاً  ���������������s��r���s��r���s��r���s��r}�}�}�}� :، كقولــه تعــالىى فــي مقــاطع الكــالم الــوزن فقــطراَعــ وهــو أن يُ :التــوازن: رابع

��v��u��v��u��v��u��v��uzzzz ]١( ]١٦-١٥:غاشيةال(.  

���R��Q��P���R��Q��P���R��Q��P���R��Q��P}�}�}�}� :، كقولـه تعـالى كلمة الفاصلة ال في وزنفاصلةأن يتفقا في حروف ال: المّطرف: خامساً 

��U��T��S��U��T��S��U��T��S��U��T��S�����Y��X��W����Y��X��W����Y��X��W����Y��X��W���zzzz  ]٢( ]١٤-١٣:نوح(.  
  :وقد ُيراعى في الفواصل

���z��y��x��w�vu}��|��{�����z��y��x��w�vu}��|��{�����z��y��x��w�vu}��|��{�����z��y��x��w�vu}��|��{��}}}} :، كقولـــه تعــــالىةّيــــزيـــادة حــــرف كـــاأللف المدّ  -أ
�d��c��ba �̀�_�~�d��c��ba �̀�_�~�d��c��ba �̀�_�~�d��c��ba �̀�_�~zzzz ]ألن مقـاطع  بإلحاق األلـف،]١٠:حزاباأل ،

فــات منقلبــة عــن تنــوين فــي الوقــف، فزيــد علــى النــون ألــف لتــساوي المقــاطع، فواصــل هــذه الــسورة ألِ 
  .واصلوتناسب نهايات الف

 مقــاطع ، بحــذف اليــاء للتخفيــف، ألن]٤:فجــرال[ �K��J��I�K��J��I�K��J��I�K��J��Izzzz}�}�}�}� :حــذف حــرف، كقولــه تعــالى  - ب
  .الفواصل السابقة والالحقة بالراء

}�}�}�}�: الىـ تـــأخير مـــا حقـــه التقـــديم لنكتـــة بالغيـــة أخـــرى كتـــشويق الـــنفس إلـــى الفاعـــل فـــي قولـــه تعـــ-ج

�_�� �̂�]��\��[�_�� �̂�]��\��[�_�� �̂�]��\��[�_�� �̂�]��\��[zzzz ]بفاعلــه ويــؤخر ، ألن األصــل فــي الكــالم أن يتــصل الفعــل]٦٧:طــه 
  .)٣(للنكتة البالغية السابقة على رعاية الفاصلة) موسى(المفعول، لكن أّخر الفاعل هنا وهو

  : طرق معرفة الفواصل القرآنية وفوائدها: المطلب الثالث
  : طرق معرفة الفواصل القرآنية: أوالً 

قة مترابطـة مـع موضـوع تأتى الفاصلة في القـرآن الكـريم فـي آخـر اآليـة مـستقرة فـي مكانهـا متـس     
اآلية مناسبة له ، فيتعلق معناها بمعنى اآلية كلها، بحيث لو طرحت الختل المعنى وشـعر بـالنقص 

معجـــز فـــي أســـلوبه، ومـــن أســـاليب القـــرآن المعجـــزة، وتراكيبـــه المبدعـــة الكـــريم القرآن فـــي المعنـــى ، فـــ
  . الكريمتسمى فواصل القرآنف،  الكلمات التي ُتختم بها آياته

  

                                      

 ). ١/١٥٥ ( مّناع القّطان:مباحث في علوم القرآن) 1(

 ). 76-1/75(الزركشي : البرهان في علوم القرآن: انظر) 2(

 .  بتصرف)155: (مباحث في علوم القرآن، مناع القطان )3(



   ١٣

   .)١( توقيفي وقياسي: طريقانالفواصل في القرآن الكريم لمعرفة و 
  : التوقيفي)١

أنــه كــان يقــف عليــه دائمــًا تحققنــا بأنــه فاصــلة، ومــا وصــله دائمــًا � فهــو مــا ثبــت عــن النبــي       
  : تحققنا بأنه ليس بفاصلة ، وما وقف عليه مرة ووصله مرة أخرى فيحتمل فيه ثالثة أمور

  . فواصل القرآنية هذه الكلماتلبيان أنّ ف  أن يكون الوق-أ
  . عليها)٢( التاملبيان صحة الوقف أن يكون الوقف -ب
  . أن يكون الوقف لالستراحة-ج

  .)٣( أو فاصلة وصلها لتقديم تعريفها والوصل إما أن يكون غير فاصلة
آية طع قراءته يقإذا قرأ  كان � رسول اهللا أن - رضي اهللا عنها- ة مَ لَ عن أم سَ فقد روى الترمذي 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم ثم يقف، الحمد هللا رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم، «: آية، يقول
   .؛ أي يقف على كل آية، فمعنى يقطع قراءته آية آية)٤( »ثم يقف 

  
  :  القياسي)٢

، وال محـذور  لعالقة تقتضي ذلكوهو ما ألحق فيه غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه
ذلــك، ألنــه ال يترتــب عليــه زيــادة فــي القــرآن الكــريم وال نقــصان فيــه، وٕانمــا غايتــه مــن ذلــك تعيــين فــي 

  .)٥(فصل والوصل بين اآليات القرآنية محل ال
  

                                      

 ن عبـــاس فـــضل حـــس:، وٕاتقـــان البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن)2/268 ( اإلتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن للـــسيوطي:انظــر) 1(
)1/440-441.(  
الوقف على كالم تم معناه، ولم يتعلق بما بعده ال لفظًا وال معنًى، وأكثر ما يكون الوقف التام على : هو ) 2(

 ).٢٢٥-٢٢٤(عبد الرحمن يوسف الجمل : رءوس اآلي وانتهاء القصص القرآني، المغني في علم التجويد
 ). 1/24 (معترك األقران في إعجاز القرآن: انظر) 3(

، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق )٦٥٥-٦٥٤ (مد بن عيسى بن سورة الترمذيلإلمام الحافظ مح: سنن الترمذي) 4(
، بــاب فــي فاتحــة الكتــاب، �محمــد ناصــر الــدين األلبــاني، كتــاب القــراءات عــن رســول اهللا : عليــه العالمــة المحــدث

 .  والحديث صححه األلبانيمكتبة المعارف الرياضي، الطبعة األولى ،) ٢٩٢٧(حديث رقم 

 ). 1/98( السيوطي:  في علوم القرآنتقاناإل: انظر) 5(



   ١٤

  :)١(الطرق التي بها تعرف الفواصل وهى لذلك وقف العلماء على بعض 
  . الطول والقصريمساواة اآلية بما قبلها وما بعدها ف) أ 
الفواصـل فـي الـسور طويلهـا وقـصيرها وجـدوا أن وا ءدما تتبع العلماء اآليـات واسـتقر وذلك عن  

 القــصار إال فــي ل علــى مقــدار متــساٍو، وكــذلك لــم تجــئ إال فــي الــسور الطــواأتاآليــات الطــوال لــم تــ
أقصر السور، فبذلك استنبطوا أصًال لمعرفة الفاصلة وهـو مـساواتها لمـا قبلهـا ومـا بعـدها فـي الطـول 

  :  العلماء قوله تعالى طريق من معرفة طرق الفواصل القرآنية، لذلك لم يعدّ ،روالقص

{{{{E��D��C���B��E��D��C���B��E��D��C���B��E��D��C���B��...zzzz ]٣٦:األنعام[و ، �{�{�{�{É��ÈÉ��ÈÉ��ÈÉ��Èzzzz� ]لعدم مـساواة  ،]٢٢:عرافاأل

   .  )٢( ]٢١:مدثرال[ ��O��N��O��N��O��N��O��Nzzzz}�}�}�}�وا قوله تعالى هذه الكلمات للسور التي هي فيها، وعدّ 
  :   في السورة في الحرف األخير منها أو فيما قبلهمشاكلة الفاصلة لغيرها مما هو معها  ) ب

 وتتـابع لغيرهـا فقياسـها يكـون فـي آخـر حـرف فيهـا إن لـم يكـن مـا قبـل فكل فاصلة ذات توالٍ         
  .)٣( اآلخر حرف مد، وأما إذا كان ما قبل األخير فيها حرف مد فقياسها يكون بما قبل اآلخر

  : انقطاع الكالم) ج
  علـى حـرف المـد وقعـت بعـد كلمـة أخـرى مـشتملة علـى حـرف مـدّ  مـشتملةٍ لمـةٍ  ك كـل وهو أنّ     

 وصــلح كــل منهمــا ألن يكــون فاصــلة، فالفاصــلة هــي الثانيــة ســواء اعتبــرت الفاصــلة بمــا قبــل ،كــذلك
 وٕانما اعتبـرت الثانيـة ﴿أعطى واتقى﴾، أم بالحرف األخير نحو ،﴿عليم حكيم﴾الحرف األخير نحو 

من اعتبار األولى عدم المساواة وانقطاع الكالم قبل تمامه، وكالهما محظور دون األولى، ألنه يلزم 
  .)٤( ال يصار إليه في القياس

  

                                      

الهيئـة العامـة ) 40-45 (لفواصـل، تـأليف عبـد الفتـاح القاضـيبشير اليـسر شـرح ناظمـة الزهـر فـي علـم ا: انظر) 1(
 . م2001 لشؤون المطابع األميرية، طبعة

  ).33-32(المرجع السابق :  انظر(2)
  ).  42 (لمرجع السابقا: انظر) 3(
   ).47(المرجع السابق : انظر) 4(



   ١٥

  :خالصة القول
  :  هل دخله االجتهاد أم ال،فلِ ، ثم اختُ �هو أمر توقيفي ثبت عن النبي الفواصل ن معرفة إ     

  :  وحجتهم في ذلك،هفذهب فريق إلى أنه كله ثابت بالتوقيف ال مجال لالجتهاد في
  . ورود أشباه للفواصل ولم تعد باإلجماع-1
2- ت كذلك ورود كلمات ال تشبه فواصل السورة التي هي فيها وعد. 

 . دون بعضها مع وجود المشابهة اعتبار بعض فواتح السور آياتٌ -3

  . طوال في السور القصار وجود آيات قصار في السور الطوال، وآياتٍ 
 � هذا العلم بعضه توقيفي وبعضه باالجتهاد بمعنى أنه نقل عن الرسول إلى أنّ وذهب فريق آخر 

ت إليهــا الجزئيــات األخــرى التــي لــم يــرد د  كليــة رُ ط مــن هــذه الجزئيــات قواعــدُ نبِ بعــض الجزئيــات، واســتُ 
  .)١( فيها نص

مـا ثبـت  تـوقيفي فيفواصـل علـم الويرى الباحث إلى أن الـرأي الراجح في هذه المـسألة هـو أنّ     
  :، ال دخل لالجتهاد فيه، والدليل على ذلك�عن النبي 

  . فيما روى عنه�أحاديث الرسول ) 1
 .)٢( �حديث أم سلمة رضي اهللا عنها عن قراءة الرسول   - أ

 من حفظ عشر آيات « : قال� أيضا ما روى عن أبي الدرداء رضي اهللا عنه أن النبي -ب
  .)٣( » من أول سورة الكهف عصم من الدجال

 آيـة، ولـو كـان األمــر ﴿طــس﴾  آيــة، ولـم يعـدوا نظيرهـا فــي سـورة النمـل﴿يـس﴾ن العلمـاء عـّدوا إ) 2
  . مبنيًا على القياس لكان حكم المثلين واحداً 

 إال فـي الـسور الطـوال علـى  علم الفواصل توقيفي أن اآليات الطـوال لـم تـأتِ ومما يدلل على أنّ ) ٣  
كفــواتح الــسور فــي الطــوال،  صار إال فــي الــسور القــصار،وكــذلك لــم تــأت اآليــات القــ ،مقــدار متــساوٍ 

  .، وهذا مقصور على السماع والتوقيف﴿والفجر﴾ و﴿والضحى﴾والفواتح في القصار مثل 

                                      

   ).54-37( عبد الفتاح القاضي : بشير اليسر)1(
 .  من هذا البحث)١٣( انظر ص) 2(

 كتاب القراءات عـن رسـول اهللا )٦٥٥-٦٥٤: (عيسى بن سورة الترمذيلإلمام الحافظ محمد بن : سنن الترمذي) 3(
ــ�  حكــم علــى أحاديثــه وآثــاره وعلــق عليــه العالمــة المحــدث محمــد ،)٢٩٢٧(م ، بــاب فــي فاتحــة الكتــاب، حــديث رق

 . مكتبة المعارف الرياضي، الطبعة األولى، والحديث صححه األلبانيناصر الدين األلباني،



   ١٦

  :فوائد معرفة علم الفواصل: ثانياً 
ف من الحصول على األجـر الموعـود بـه علـى قـراءة تمكن المكل الكريم  معرفة فواصل القرآن نإ -1

  .  اآليات في الصالةمعين من عدد
يعتبر العلم به سببًا لنيل األجر الموعود به على تعلم عدد مخصوص من اآليات أو قراءته قبل  -٢

  .النوم مثالً 
، وســـرعة ثباتـــه فـــي الـــذاكرة؛ إذ مـــن الثابـــت أن الكـــالم  الكـــريمتـــساعد علـــى تيـــسير حفـــظ القـــرآن -٣

للحفـظ، وأكثـر رسـوخًا فـي الـنفس، وأبعـد عـن المتناسق في نظمـه، والمتقـارب فـي رسـمه، أكثـر قابليـة 
  .ت والنسيان من الكالم المنثورتفل ال
 العلمـاء  قراءته بعد الفاتحة في الصالة، فقد نـص سن االحتياج إلى علم الفواصل في معرفة ما يُ  -٤

ة على أنه ال تحصل السنة إال بقراءة ثالث آيات قصار أو آية طويلة، ومن يرى مـنهم وجـوب القـراء
 من هذا العددبعد الفاتحة ال يكتفي بأقل .  

فمــن لــم يكــن عالمــًا بالفواصــل   فقــد أوجبــوا فيهــا قــراءة آيــة تامــة،، يحتــاج لمعرفتــه لــصحة الخطبــة-٥
  .عسر عليه معرفة ما تصح به الخطبةي
 توقــف معرفــة الوقــف المــسنون علــى هــذا العلــم، إذ الوقــف علــى رؤوس اآلي ســنة، فــإذا لــم يكــن -٦

  .)١(  على خبرة بهذا العلم ال يتأتى له أي معرفة بالوقف المسنون، وتمييزه من غيرهالقارئ
  

                                      

 ). 22-21 ( عبد الفتاح القاضي:بشير اليسر: انظر) 1(



 ١٧

    
  
  
  الفصل األولالفصل األول  

@@

  ""  إبراهيمإبراهيمو و   -- الرعد  الرعد --يوسف يوسف   ""تعريف عام لسور تعريف عام لسور 
  
  

  :وفيه ثالثة مباحث 
   

   .مقاصدهاأبرز تعريف عام لسورة يوسف و  :المبحث األول 

  .مقاصدهاأبرز و تعريف عام لسورة الرعد  :المبحث الثاني 

  .مقاصدهاأبرز و تعريف عام لسورة إبراهيم  :المبحث الثالث 

  



   ١٨

  
  

  املبحث األولاملبحث األول
@@

  مقاصدهامقاصدهاأبرز أبرز تعريف عام لسورة يوسف وتعريف عام لسورة يوسف و
  
  

  : ن وفيه مطلبا
  بين يدي سورة يوسف: المطلب األول

  .عدد آياتها، وزمن نزولها اسم السورة، :أوالً 

  . الجو العام للسورة:ثانياً 

  . الكريم في القرآن� من عدم تكرار قصة يوسف ةالحكم :ثالثاً 

  . محور السورة العام، ومقاطعها الرئيسية:رابعاً 

  .مناسبة السورة لما قبلها وجه :اً خامس
  

   السورة ومقاصدهابرز أهدافأ: المطلب الثاني
  



   ١٩

  ::بني يدي سور يوسفبني يدي سور يوسف: : املطلب األولاملطلب األول
  : اسم السورة، عدد آياتها، وزمن نزولها: أوالً 

ووجــه تــسميتها ظــاهر ألنهــا قــصت قــصة يوســف  الوحيــد لهــذه الــسورة ســورة يوســف، ســماال(  
وفـي غيرهـا إال فـي سـورة األنعـام وغـافر، كلها ولم تذكر قصته في غيرها ولم يـذكر اسـمه فـي  �

 وهـي مكيـة علـى القـول الـذي ال ينبغـي )الـر( هذا االسم تمييز لها من بـين الـسور المفتتحـة بحـروف
 ولـم ،ة الثالثـة والخمـسون فـي ترتيـب نـزول الـسور علـى قـول الجمهـور، وهي الـسور رهااللتفات إلى غي

مائــة  وعـدد آياتهـا ،فـي هـذه الــسورة  �ن بمثـل مــا ذكـرت قـصة يوســف آتـذكر قـصة نبـي فــي القـر 
  .)١( )وٕاحدى عشرة آية باتفاق أصحاب العدد في األمصار

 و ، والجـــن واإلنـــس،مالئكـــة والـــشياطينن فيهـــا ذكـــر األنبيـــاء والـــصالحين، والوهـــي ســـورة جامعـــة أل(
 والرجــــال والنــــساء وحــــيلهن ،الوالعلمــــاء والجهــــ ، وســــير الملــــوك والممالــــك والتجــــار،األنعــــام والطيــــر

وجمـل  ، وتدبير المعـاشوفيها ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤيا والسياسة والمعاشرة ،ومكرهن
  .)٢()الفوائد التي تصلح الدين والدنيا 

  . )٣()  آية فقط آياتها مائة وٕاحدى عشرة،سورة مكية كلهاهذه الو (

  :الجو العام للسورة: ثانياً 
هذه السورة مكيـة نزلـت بعـد سـورة هـود فـي تلـك الفتـرة الحرجـة بـين عـام الحـزن بمـوت أبـي "   

وبـين بيعـة العقبـة األولـي ثـم الثانيـة التـي جعـل اهللا فيهـا رسـول  � طالب وخديجة سـندي رسـول اهللا
اهللا وللعصبة المسلمة معه وللدعوة اإلسـالمية فرجـا ومخرجـا بـالهجرة إلـى المدينـة وعلـى هـذا فالـسورة 

ة وفــي حيــاة الرســول والعــصبة و واحــدة مــن الــسور التــي نزلــت فــي تلــك الفتــرة الحرجــة فــي تــاريخ الــدع
  .)٤("المسلمة معه في مكة 

  :الحكمة في عدم تكرار قصة يوسف في القرآن: ثالثاً 
؛ وهــو أن تتكــرر القــصة فــي مات القــصص القرآنــي ظــاهرة التكــرارن المعــروف عــن ســإن مــ  

وغيــرهم مــن  �، وقــصة نــوح ن، كمــا فــي قــصة موســى عليــه الــسالمأكثــر مــن موضــع مــن القــرآ
لــم تتكــرر فــي أي موضــع مــن القــرآن؛ فقــد جــاءت فــي  �، ولكــن نجــد أن قــصة يوســف األنبيــاء

                                      

  ).١٩٨–١٠/١٩٧( بن عاشور: التحرير والتنوير(1) 
  ).٩٩-٩/٩٨( القرطبي :م القرآنالجامع ألحكا (2)
  ).٦/٢٢٨٦(عبد اهللا شحاتة : تفسير القرآن الكريم (3)
  ).٤/١٩٤٩( سيد قطب:  في ظالل القرآن(4)
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وســوقها ، �الحكمــة فــي عــدم تكــرار قــصة يوســف  مــا :، وهنــا يطــرح الــسؤال نفــسهموضــع واحــد
والحكمـة فـي عـدم تكرارهـا كمـا يراهـا بعـض  مساقًا واحدًا في موضع واحد دون غيرها مـن القـصص؟

  : علمائنا األجالء تتجلى فيما يلي
   فناسـب عـدم  بأروع الناس جماًال، وأرفعهم منـاالً تضمنها أخبارًا عن حال امرأة ونسوة افتتن ،

نهــا اختــصت بحــصول الفــرج بعــد الــشدة، بخــالف  أل،هــا مــن اإلغــضاء والــستر عــن ذلــكتكــرار مــا في
؛ فلمـا السالم وغيرهم؛ فإن مآلها إلى الوبال كقصة نوح وهود وقوم صالح عليهم غيرها من القصص

عــدم تكرارهــا إشــارة وفــي ، علــى نقلهــا لخروجهــا عــن ســمات القــصصاختــصت بــذلك اتفقــت الــدواعي 
إن كـان مـن تلقـاء نفـسي تـصديره علـى الفـصاحة فـافعلوا : قـال لهـم �النبي ، كأن إلى عجز العرب

، وأقــوى مــا يجــاب بــه أن قــصص األنبيــاء )١( فــي قــصة يوســف مــا فعلــت فــي قــصص ســائر األنبيــاء
؛ والمواقــف التــي ادة إهـالك مــن كــذبوا رسـلهم وآذوهــمعلـيهم الــسالم إنمــا تكـررت ألن المقــصود بهــا إفــ

، فكلمـا كـذبوا أنزلـت �؛ ذلـك لتكريـر تكـذيب الكفـار لرسـول اهللا  التكريـريعيشها النبي تـستدعي ذلـك

����v�u��t�s����v�u��t�s����v�u��t�s����v�u��t�s}}}} :�؛ ولهـــذا قـــال حلـــول العـــذاب كمـــا حـــل علـــى المكـــذبينقـــصٌة منـــذرٌة ب

£�¢�¡������~�}�|�{�z�y��x�w£�¢�¡������~�}�|�{�z�y��x�w£�¢�¡������~�}�|�{�z�y��x�w£�¢�¡������~�}�|�{�z�y��x�wzzzz ]وقــال أيــضاً ، ]٣٨:نفــالاأل:�

{{{{�}�|�{�z�y���x�w�����v�u�t�s�r�q�p�o�n�m��l�k��j��}�|�{�z�y���x�w�����v�u�t�s�r�q�p�o�n�m��l�k��j��}�|�{�z�y���x�w�����v�u�t�s�r�q�p�o�n�m��l�k��j��}�|�{�z�y���x�w�����v�u�t�s�r�q�p�o�n�m��l�k��j�

�¢�¡��������~�¢�¡��������~�¢�¡��������~�¢�¡��������~©��� �̈§�¦�¥�¤�£©��� �̈§�¦�¥�¤�£©��� �̈§�¦�¥�¤�£©��� �̈§�¦�¥�¤�£zzzz ]وقــصة يوســف لــم  ،]٦:نعــاماأل
  .)٢( يقصد منها ذلك

  :وجه مناسبة السورة لما قبلها: اً رابع
، لما فـي كـل منهمـا مـن قـصص األنبيـاء، نزلت هذه السورة بعد سورة هود، وهي مناسبة لها  

مختلف،  بأسلوب ، نبي في أكثر من سورة في القرآنوٕاثبات الوحي على النبي وقد تكررت قصة كل
، فلـم تـذكر فـي غيـر هـذه �، إال قصة يوسف ة واالعتبار، بقصد العظولمقاصد وأهداف متنوعة

، سـواء شارة إلى ما في القرآن من إعجـاز، لإلرت جميع فصولها بنحو متتابع شامل، وٕانما ذكالسورة
  .)٣ (يانجمال أو في حالة التفصيل والب، وسواء في حالة اإلفي القصة الكاملة أو في فصل منها

                                      

  . بيروت، دار القرآن الكريم،)١/٥٢( محمد علي الصابوني: صفوة التفاسير (1)
  .م١٩٥٢لحلبي، الطبعة الثالثة، مطبعة البابي ا ، القاهرة،)٢/١٨٥( السيوطي: اإلتقان في علوم القرآن(2) 
  ).٦/٥١٦( وهبة الزحيلي:  التفسير المنير(3)
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  :محور السورة العام، ومقاطعها الرئيسية: اً خامس
السورة كلها لحمة واحدة عليها الطابع المكي واضحًا في موضوعها وفي جوها وفـي ظاللهـا   

ففي الوقت الذي كان : وفي إيحاءاتها، بل إن عليها طابع هذه الفترة الحرجة الموحشة بصفة خاصة
 وتعـاني معـه -منذ عام الحزن-ة واالنقطاع في جاهلية قريش  يعاني من الوحشة والغرب�الرسول 

يوســف بــن - يقــص علــى نبيــه الكــريم قــصة أخ لــه كــريم �الجماعــة المــسلمة هــذه الــشدة، كــان اهللا 
 عليهم صلوات اهللا وسالمه أجمعـين، وهـو يعـاني صـنوفًا مـن المحـن -يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم

 كاملـــة، فالقـــصص � فـــي احتوائهـــا علـــى قـــصة يوســـف واالبـــتالءات، والـــسورة ذات طـــابع متفـــرد
 يرد حلقات، تناسب كل حلقة منها أو مجموعة حلقات موضـوع الـسورة -غير قصة يوسف-القرآني 

 وصــالح ولـــوط دواتجاههــا وجوهــا، وحتـــى القــصص الــذي ورد كـــامًال فــي ســـورة واحــدة كقــصص هـــو 
وبطولها في سورة واحدة، وهذا  فوردت بتمامها �وشعيب ورد مختصرًا مجمًال، أما قصة يوسف 

طابع متفرد في السور القرآنية جميعًا، هذا الطابع الخاص يتناسـب مـع طبيعـة القـصة؛ ويؤديهـا أداًء 
، وتنتهي بتأويلها، بحيث ال يناسبها أن تكون حلقة منهـا أو �كامًال، ذلك أنها تبدأ برؤيا يوسف 

هذا الطابع كفـل لهـا األداء الكامـل مـن جميـع جملة حلقات في سورة وتكون بقيتها في سورة أخرى، و 
  .)١(، والتعقيبات التي تلتها ةالوجوه؛ فوق تحقيقه للهدف األصيل الذي من أجله سيقت القص

  : كالتالي من مقدمة وقصة وخاتمة،�وتتألف سورة يوسف   

  ].٣-١[ وهي ثالث آيات :المقدمة
 : وتتكون من ستة مشاهد:القصة

  ].٦[ إلى نهاية اآليـــة] ٤[ة ـ اآليويمتد من :المشهد األول
  ].٢٠[إلى نهاية اآليــة ] ٧[ة ـويمتد من اآلي :المشهد الثاني
  ].٣٥[ إلى نهاية اآليـة] ٢١[ة ـويمتد من اآلي :المشهد الثالث
  ].٤٢[ إلى نهاية اآليـة] ٣٦[ة ـويمتد من اآلي :المشهد الرابع

  ].٥٧[ ة اآليـةإلى نهاي] ٤٣[ ويمتد من اآلية :المشهد الخامس
  ].١٠١[ إلى نهاية اآلية] ٥٨[ ويمتد من اآلية :المشهد السادس

  .)٢( ]١١١[ة ـ إلى نهاية اآلي]١٠٢[ة ـوتمتد من اآلي :خاتمة السورة

                                      

  ).١٩٥١- ٤/١٩٥٠ (سيد قطب: في ظالل القرآن:  انظر(1)
  ).٢٧٠٢-٥/٢٦٢٧( سعيد حوى: األساس في التفسير: انظر(2) 
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  : : السورة ومقاصدهاالسورة ومقاصدهابرز أهداف برز أهداف أأ: : املطلب الثانياملطلب الثاني
اتــه مــن مــؤامرة إخوتــه  مــع إخوتــه، ومــا لقيــه فــي حي� يوســفبيــان قــصة : أهــم أغراضــها  

ه فــي البئــر، وبيعــه لعزيــز مــصر، ثــم تعرضــه لــضروب المحــن والــشدائد فــي بيــت عزيــز عليــه، وٕالقاِئــ
 فــي أرض مــصر، وفــي الــسجن وفــي تــآمر النــسوة، حتــى نجــاه اهللا مــن ذلــك الــضيق، وجعلــه عزيــزاً 

 عمــا � تــسلية لرســول اهللا �مــصر، وملكــه اهللا خزائنهــا، وهكــذا جــاءت قــصة يوســف الــصديق 
  .)١(يش يلقاه من أذى قر 

    
  :منها ،� يوسف قصة منكثيرة  سامية فضائلمقاصد و  استخالص يمكنو   

 اإللقـاء مـن المدهـشة، والمفاجـآت بـاألحزان يوسـف قـصة بـدأت فقـد النعمـة، إلـى النقمة تؤدي قد -١
 فـي بـه فـزجّ  النـساء، مـع الـشديدة محنتـه كانـت ثـم مـصر، شـرطة لـرئيس عبـداً  بيعـه ثـم البئـر، فـي بـه

  .الفعلي مصر حاكم يصبح أن إلى به األمر آل ثم ن،السجو  غياهب
  .الهالك أو الموت إلى تدفع ربما اإلخوة بين وأحقاد ضغائن توجد قد -٢
 الكريمـــة، األخـــالق علـــى فيهـــا تربـــى صـــالحة، نـــشأة النبـــوة بيـــت فـــي � يوســـف نـــشأة كانـــت -٣

 وقــد األنبيــاء، أجــدادهو  آبائــه مــن ورثهــا التــي الكاملــة األوصــاف تلــك علــى فــشب الرفيعــة، والخــصال
 والعز الشدة، بعد الفرج وجاءه المحن، على هافي نتصرا التي الكبرى األحداث مختلف في ذلك أفاده

  .واالنكسار الذل بعد والنصر
 وٕان ســـــواء، حـــــد  علـــــى والنـــــساء، للرجـــــال كلـــــه، الخيـــــر مـــــصدر واالســـــتقامة واألمانـــــة العفـــــة إن -٤

  .السمعة وحسن تراماالح مصدر والفضيلة بالدين االستمساك
  .اإلسالم حرمها لذا بالمرأة، الرجل خلوة هو الفتنة مثار إن -٥
 الـذي هـو وذلـك الـدنايا، عـن والترفـع الـصعاب، لتخطـي سبيل االعتقاد وصالبة بالمبدأ، اإليمان -٦

  .والمغريات الشهوات أمام تلين ال صماء وعزيمة طاهرة، وروحا كريمة، نفساً  ليوسف جعل
 العزيـز امـرأة بتوعـد �يوسـف  يأبه فلم الضيق، عند إليه واللجوء الشدة، عند بالّله ماالعتصا -٧
  .بالسجن له
  .تعالى الّله إلى الدعوة في واجبه عن المؤمن تثني ال المحنة -٨
ـــشمم، باإلبـــاء واالتـــصاف األحـــداث الســـتغالل الفطنـــة -٩ ـــم وال ـــّسالم عليـــه يوســـف يبـــادر فل ـــى ال  إل

 مجـرم، بأنـه يوصـف ال حتى نفسه، وشرف طهارته، وتظهر براءته، تعلن حتى السجن، من الخروج
  .بجرمه السجون أودع

                                      

  ).١٢/١٨٨(وهبة الزحيلي : ، التفسير المنير)٢/٣٩ (محمد علي الصابوني: فوة التفاسيرص:  انظر(1)
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 العقبــات الجتيــاز األذى، علــى الــصبر بــدرع متــدرعاً  يوســف كــان فقــد الــصبر، فــضيلة إظهــار -١٠
  .لها تعّرض التي والمصائب والصعاب

 شـهادات تـضافرت فقد دمه، من الذئب كبراءة المطلقة، براءته عن � يوسف قصة أسفرت -١١
  .براءته على عديدة

 وأنــه تعـالى، اللّــه قـدر مـن مــانع وال تعـالى، اللّــه لقـضاء دافـع ال هأنــ إلـى يوســف قـصة أرشـدت -١٢
  .عليه العالم اجتمع ولو أحد عنه يمنعه لم ومكرمة، بخير لإلنسان قضى إذا تعالى
  .والخسران للخذالن سبب الحسد أن على القصة دلت -١٣
 لمــا � يوســف وكــذلك بمقــصوده، فــاز صــبر لمــا � يعقــوب فــإن الفــرج، مفتــاح صبرالــ -١٤

  .)١( بيانه تقدم كما فاز صبر

                                      

  ).١٩٩- ١٢/١٩٥ (وهبة الزحيلي: التفسير المنير: ر انظ(1)



   ٢٤

  
  

  املبحث الثانياملبحث الثاني
  

  مقاصدهامقاصدهاأبرز أبرز تعريف عام لسورة الرعد وتعريف عام لسورة الرعد و
  
  

  : نوفيه مطلبا
  بين يدي سورة الرعد: المطلب األول

  .عدد آياتها، وزمن نزولها اسم السورة، :أوالً 

  .لعام للسورة الجو ا:ثانياً 

  .محور السورة العام، ومقاطعها الرئيسية. :ثالثاً 

  .مناسبة السورة لما قبلهاوجه  :رابعاً 
  

  قاصدهاأبرز أهداف السورة وم: المطلب الثاني
  



   ٢٥

  ::بني يدي سورة الرعدبني يدي سورة الرعد: : املطلب األولاملطلب األول

  : اسم السورة، عدد آياتها، وزمن نزولها: أوالً 
  � ، وذلك يدل على أنها مسماة بذلك من عهد النبـيلف في عهد الس- سورة الرعد –سميت هكذا 

  . في اسمها، فهو توقيفياإذ لم يختلفو 
  :وبذلك كتبت في المصاحف وكتب التفسير والحديث، وقد ورد عن السلف تسميتها بذلك

  .)١(  » نزلت سورة الرعد بالمدينة«فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما 
   .)٢( » لت الرعد بالمدينة نز «وعن ابن الزبير رضي اهللا عنهما 

 كان يستحب إذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد، فان ذلك «:  قال 	وعن جابر بن زيد 
   .)٣( » يخفف عن الميت، فإنه أهون لقبضه، وأيسر لشأنه

��m�m�m�m������Æ��Å��Ä������Æ��Å��Ä������Æ��Å��Ä������Æ��Å��Ä :�د لورود ذكـر الرعـد فـي قولـه وٕانما سميت بإضافتها إلى الرع
É���È��ÇÉ���È��ÇÉ���È��ÇÉ���È��Ç...����llll ]فـــي ســـورة مثـــل هـــذه ن الرعـــد لـــم يـــذكر فـــسميت بالرعـــد أل، ]١٣:الرعـــد

 ، وٕانما ذكر الرعد في سورة البقرة وهي نزلت بالمدينة،ن هذه السورة مكية كلها أو معظمهاإ، فالسورة

���Ó��Ò��Ñ��Ð���Ó��Ò��Ñ��Ð���Ó��Ò��Ñ��Ð���Ó��Ò��Ñ��Ð}�}�}�}���إلى قوله   ����������º�¿¾½��¼»��º�¿¾½��¼»��º�¿¾½��¼»��º ...���������z�z�z�z«¼��½¾¿��}��}��}��}�وٕاذا كانت آيات
�����Ö��Õ���Ô�����Ö��Õ���Ô�����Ö��Õ���Ô�����Ö��Õ���Ôzzzz ]٤( ذلك نزل قبل نزول سورة البقرة مما نزل بالمدينة تعين أن ]١٣-١٢:الرعد(.� �� �� �� �

 مـن الـسور المكيـة التـي على الراجح من كالم العلمـاء أّنهـاوعدد آياتها ثالث وأربعون آية، و 
  . نزلت قبل الهجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصالة وأتم التسليم

  :الجو العام للسورة: ثانياً 
لتي تأخذ في نفس واحـد، وٕايقـاع واحـد، وجـو واحـد،  االقرآنيةهذه السورة من أعاجيب السور   

وعطــر واحــد، مــن مبــدئها إلــى نهايتهــا، والتــي تفعــم الــنفس وتــزحم الحــس بالــصور والظــالل والمــشاهد 
والخوالج، والتي تأخذ النفس من أقطارها جميعًا فإذا هي في مهرجان من الصور والظـالل والمـشاهد 

إنمــا هــي مطــارق وٕايقاعــات، فاإلطــار العــام الــذي تعــرض فيــه والخــوالج، إنهــا ليــست ألفاظــًا وعبــارات 

                                      

  .وعزاه ألبي الشيخ، وابن مردويه) ٤/٥٩٩ ( أورده السيوطي في الدر المنثور(1)
  .وعزاه البن مردويه) ٤/٥٩٩ ( المرجع السابق(2)
  ،)ض إذا حضرما يقال عند المري( باب ) ٣/٢٣٧( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الجنائز (3)

  .وعزاه البن أبي شيبه والمروزي في الجنائز) ٤/٥٩٩( وأورده السيوطي في الدر
  .بتصرف) ١٣/٧٥( ابن عاشور: التحرير والتنوير(4) 



   ٢٦

إنـه جـو : قضاياها هو الكون ومشاهده وعجائبه في النفس وفي اآلفاق، وهذا اإلطـار ذو جـو خـاص
مـــن ســـماء وأرض، وشـــمس وقمـــر، وليـــل ونهـــار، وشـــخوص وظـــالل، : المـــشاهد الطبيعيـــة المتقابلـــة

اق، وقطـع مـن األرض متجـاورات مختلفـات، ونخيـل وجبال راسية وأنهار جاريـة، وزبـد ذاهـب ومـاء بـ
صنوان وغير صنوان، ومـن ثَـم تطـرد هـذه التقـابالت فـي كـل المعـاني وكـل الحركـات وكـل المـصائر 
في السورة، فيتناسق التقابل المعنوي في السورة مع التقابالت الحسية، وتتسق في الجـو العـام، وذلـك 

  .)١(من بدائع التنسيق في هذا القرآن 

  :محور السورة العام، ومقاطعها الرئيسية: ثالثاً 
هـــو : إن موضــوع الـــسورة الرئيـــسي ككـــل موضـــوع الـــسور المكيـــة كلهـــا علـــى وجـــه التقريـــب"   

 وحده فـي الـدنيا واآلخـرة �العقيدة وقضاياها، وتوحيد األلوهية وتوحيد الربوبية، وتوحيد الدينونة هللا 
ث، ومــا إليهــا، ولكــن هــذا الموضــوع الواحــد ذا القــضايا جميعــًا، ومــن ثــم قــضية الــوحي وقــضية البعــ

الواحــدة، لـــم يتكــرر عرضـــه قــط بطريقـــة واحــدة فـــي كــل تلـــك الــسور المكيـــة وفــي غيرهـــا مــن الـــسور 
المدنيـــة، فهــــو فــــي كــــل مــــرة يعــــرض بطريقــــة جديــــدة، وفــــي ضــــوء جديــــد، ويتنــــاول عرضــــه مــــؤثرات 

  .)٢("وموحيات ذات إيقاع جديد وٕايحاء جديد 
  :ورة الرعد من مقدمة هي آية واحدة، وثالثة مقاطع كما يليوتتألف س  
  ].١[ وهي آية واحدة :المقدمة

  ].٧[ة ــإلى نهاية اآلي] ٢[ة ـويمتد من اآلي :المقطع األول
  ].٢٥[ة ـإلى نهاية اآلي] ٨[ة ـويمتد من اآلي :المقطع الثاني
  .)٣( ]٤٣[إلى نهاية اآلية ] ٢٦[ويمتد من اآلية  :المقطع الثالث

  :وجه مناسبة السورة لما قبلها: رابعاً 

��V��U���TSRQ��P��O��N��M��V��U���TSRQ��P��O��N��M��V��U���TSRQ��P��O��N��M��V��U���TSRQ��P��O��N��M}�}�}�}� : قـــــــال فيمـــــــا تقـــــــدم�ه إنـــــــ  
WWWWzzzz ]ثم فصل جل شأنه ذلك هنا أتـم  اآليات السماوية واألرضية�فأجمل  ]١٠٥:يوسف ،

رحًا لمـا حكـاه عـن يوسـف  ما يصلح ش� قد أتى هنا مما يدل على توحيده �نه أتفصيل وأيضا 

������f��ed��c��ba}}}} : من قوله� �̀����f��ed��c��ba�� �̀����f��ed��c��ba�� �̀����f��ed��c��ba�� �̀zzzz] وأيـضا فـي كـل مـن  ]٣٩:يوسف

                                      

  . بتصرف)٢٠٤١- ٤/٢٠٣٩ (سيد قطب: في ظالل القرآن(1)
  ).٢٠٤٠-٤/٢٠٣٩( المرجع السابق (2)
  ).٢٧٥١-٥/٢٧٢٢(سعيد حوى : األساس في التفسير:  انظر(3)



   ٢٧

ن كمـا ال آ هذا مع اشتراك آخر تلك السورة وأول هذه فيما فيه وصـف القـر ، لهةالسورتين ما فيه تسلي
  .)١(يخفى 

  ::السورة ومقاصدهاالسورة ومقاصدهابرز أهداف برز أهداف أأ: : املطلب الثانياملطلب الثاني
ـــدأت الـــسورة بإقامـــة األدلـــة علـــى وجـــو    سموات واألرض،  الـــووحدانيتـــه مـــن خلـــق �  اهللادب

 منفــــرد بــــالخلق �ن اهللا أ، و لليــــل والنهــــار، والجبــــال واألنهــــار، والــــزرع والثمــــار، واوالــــشمس والقمــــر
 اآليات في إثبات البعث والجـزاء، وأوردت األمثـال  ثم تلتها،واإليجاد واإلحياء واإلماتة والنفع والضر

يل والزبد الذي ال فائـدة فيـه، وبالمعـدن بالس، ولمن يعبد األصنام للحق والباطل، ولمن يعبد اهللا وحده
، وذكرت السورة أوصاف أهل السعادة وأهل ، فيبقى النقي الصافي ويطرح الخبث الذي يطفوالمذاب
 وختمــت الــسورة ،، وبينــت مــصير كــل مــن الفــريقينلمثــل بــاألعمى والبــصير، وضــربت لهــم االــشقاوة

  .)٢( ند اهللانه مرسل من عأبشهادة اهللا لرسوله بالنبوة والرسالة و 
  :منها سورة الرعد منكثيرة  سامية فضائلمقاصد و  استخالص يمكنو   

 واألرض، الـــّسموات خلـــق مـــن ووحدانيتـــه، تعـــالى الّلـــه وجـــود علـــى األدّلـــة بإقامـــة الـــّسورة بـــدئت -١
 والــــّروائح الّطعــــوم المختلفــــة والّثمــــار والــــّزروع واألنهــــار، والجبــــال والّنهــــار، والليــــل والقمــــر، والــــّشمس
  .والّضر والّنفع واإلماتة، واإلحياء واإليجاد، بالخلق منفرد تعالى الّله وأن واأللوان،

  .الّدنيا في بالكفار العذاب إيقاع وتقرير القيامة، عالم في والجزاء البعث إثبات -٢
  .تعالى الّله بأمر وتحرسه اإلنسان تحفظ مالئكة وجود عن اإلخبار -٣
 ال الـذي والّزبـد بالـّسيل األصـنام، يعبـد ولمـن وحـده اللّـه يعبـد ولمـن طـل،والبا للحـقّ  األمثـال إيراد -٤

  .يطفو الذي الخبث ويطرح الّصافي الّنقي فيبقي المذاب، وبالمعدن فيه، فائدة
  بالبصير، الّصالة المقيمي الّصابرين الّسعادة أهل المتّقين حال تشبيه -٥
  .باألعمى األرض في ونويفسد والميثاق، العهد ينقضون الذين العصاة حالو 
  .األرض في المفسدين العهد لناقضي بالّنار واإلنذار للمتّقين، عدن بجنان البشارة -٦
 مجاملــة مــن وتحــذيره بــه، الــّشرك وعــدم وحــده، الّلــه عبــادة إلــى الــّدعوة وهــي الّرســول مهّمــة بيــان -٧

  .دعوتهم في المشركين
 هــي وٕانمـا مـشيئتهم، رهـن المعجـزات وليـست ّيــة،وذر  أزواج لهـم الّنـاس، مـن كغيـرهم بـشر الّرسـل -٨

  .تعالى الّله فإلى الجزاء أما التّبليغ، على مقصورة ومهّمتهم تعالى، الّله بإذن
  .المحفوظ اللوح في الخالئق لمقادير العام األصل ثبوت مع الّدنيا، في الّتغير ظاهرة إثبات -٩

                                      

  ).٥/٢٧١٩( سعيد حوى:  األساس في التفسير(1)
  ).١/٢٣٣(  منيرة الدوسري) رسالة علمية محكمة ( أسماء سور القرآن وفضائلها(2) 



   ٢٨

  .جوانبها أحد في ناقصة بيضاوية هي وٕانما الّتكوير، كاملة ليست األرض بأن اإلعالم -١٠
  .زمان كلّ  في بأنبيائهم الكافرين مكر إحباط -١١
 الكتـاب أهـل مـن المـؤمنين شهادة وكذا والّرسالة، بالّنبوة � لرسوله الّله بشهادة الّسورة ختمت -١٢

  .)١( كتبهم في � الّنبي أمارات بوجود

  

  

                                      

  ).٩٨-١٣/٩٧ (وهبة الزحيلي: التفسير المنير: ر انظ(1)



   ٢٩

  
  

  
  املبحث الثالثاملبحث الثالث

  

  مقاصدهامقاصدهابرز برز أأتعريف عام لسورة إبراهيم وتعريف عام لسورة إبراهيم و
  
  

  : وفيه مطلبين
  بين يدي سورة إبراهيم: المطلب األول

  . اسم السورة، وعدد آياتها، وزمن نزولها:أوالً 

  . الجو العام للسورة:ثانياً 

  .محور السورة العام، ومقاطعها الرئيسية. :ثالثاً 

  .مناسبة السورة لما قبلهاوجه  :رابعاً 
  

  اصدهاالسورة ومقأبرز أهداف : المطلب الثاني



   ٣٠

  ::بني يدي سورة إبراهيمبني يدي سورة إبراهيم: : املطلب األولاملطلب األول
  : اسم السورة، عدد آياتها، وزمن نزولها: أوالً 

 لهـا ال يعـرف لهـا غيـره ولـم أقـف فكان ذلك اسـماً  �أضيفت هذه السورة إلى اسم إبراهيم   
  .)١( وال في كالم أصحابه في خبر منقول � على إطالق هذا االسم عليها في كالم النبي

  :صاحب الدر المنثور ذكر أحاديث تدل على تسميتها في كالم الصحابة منها ما رويإن : أقول
  .)٢( »  نزلت سورة إبراهيم بمكة«: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال

  . )٣( » بمكة  نزلت سورة إبراهيم« :وعن ابن الزبير رضي اهللا عنهما قال
آن الكـريم منهـا مـرة واحـدة فـي سـورة إبـراهيم تـسعًا وسـتين مـرة فـي القـر ) إبراهيم(وقد ورد اسم   

��_����}�}�}�}�: في قوله تعالى �̂�]���\��[��Z��Y��X��W��V���U��T���S����_�� �̂�]���\��[��Z��Y��X��W��V���U��T���S����_�� �̂�]���\��[��Z��Y��X��W��V���U��T���S����_�� �̂�]���\��[��Z��Y��X��W��V���U��T���S
zzzz ]٣٥:إبراهيم[.  

 جـرى فـي كثيـر مـن الـسور أنهـا مـن  �ووجه التسمية بهذا االسـم وان كـان ذكـر إبـراهيم 
يــاء علــيهم الــسالم الــذين  وقــد ميــز بعــضها عــن بعــض باإلضــافة إلــى أســماء األنب)الــر(الــسور ذوات 

جاءت قصصهم فيها أو إلى مكان بعثة بعضهم وهي سـورة الحـج ولـذلك لـم تـضف سـورة الرعـد إلـى 
  .)٤( )الر(مثل ذلك ألنها متميزة بفاتحتها بزيادة حرف ميم على 

، �عــدد آياتهــا ثنتــان وخمــسون آيــة، وهــي مــن الــسور المكيــة التــي نزلــت قبــل هجــرة النبــي   
  .ية األساسية التي تعالجها السور المكية أال وهي قضية العقيدةوهي تعالج القض

  :الجو العام للسورة: ثانياً 
 المبــــارك – أبــــو األنبيــــاء � إبــــراهيم –يبـــدو أنــــه كــــان لجــــو الــــسورة مــــن اســـمها نــــصيب   

ـــسورة وفـــي  الـــشاكر، األواه المنيـــب، وكـــل الظـــالل التـــي تخلعهـــا هـــذه الـــصفات ملحوظـــة فـــي جـــو ال
برزهــا، وفــي طريقــة األداء، وفــي التعبيــر واإليقــاع، ولقــد تــضمنت الــسورة عــدة حقــائق الحقــائق التــي ت

رئيسية في العقيدة، ولكن حقيقتين كبيرتين تظلالن جو السورة كلها، وهمـا الحقيقتـان المتناسـقتان مـع 
حقيقــة وحــدة الرســالة والرســل، ووحــدة دعــوتهم ووقفــتهم أمــة واحــدة فــي : ظــل إبــراهيم فــي جــو الــسورة

اجهــة الجاهليــة المكذبــة بــدين اهللا علــى اخــتالف األمكنــة واألزمــان، وحقيقــة نعمــة اهللا علــى البــشر مو 

                                      

  ).١٣/١٧٨( الطاهر بن عاشور: تحرير والتنويرال(1) 
  .، وعزاه البن مردويه)٥/٣ (رو  أورده السيوطي في الدر المنث(2)
  .، وعزاه البن مردويه)٤/٣٢٩ (معالم التنزيل:  أورده البغوي في(3)
  ).١٣/١٧٨( الطاهر بن عاشور: تحرير والتنويرال(4)



   ٣١

وزيادتها بالشكر ومقابلة أكثر الناس لها بالجحود والكفران، وبروز هاتين الحقيقتـين أو هـذين الظلـين 
 ١(و السورة الن جال ينفي أن هناك حقائق أخرى في سياق السورة، ولكن هاتين الحقيقتين تظل(.  

  :محور السورة العام، ومقاطعها الرئيسية: ثالثاً 
هــذه الــسورة مكيــة، موضــوعها األساســي هــو موضــوع الــسور المكيــة الغالــب، العقيــدة فــي (   

الوحي والرسالة والتوحيـد والبعـث والحـساب والجـزاء، ولكـن الـسياق فـي الـسورة يـسلك : أصولها الكبيرة
 كالــشأن فـي كــل -لموضــوع وحقائقـه األصــيلة، نهجـًا مفــردًا يميزهـانهجـًا خاصـًا بهــا فـي عــرض هـذا ا

 عــن الــسور غيرهــا، يميزهــا بجوهــا وطريقــة أداءهــا، واألضــواء والظــالل الخاصــة التــي -ســورة قرآنيــة 
تعرض فيها حقائقها الكبرى، ولون هذه الحقائق التي قد ال تفترق موضوعيًا عن مثيالتها في الـسور 

ن زاوية خاصة، في أضـواء خاصـة فتـوحي إيحـاءات خاصـة، كمـا تختلـف األخرى؛ ولكنها تعرض م
مساحاتها في رقعة السورة وجوها، فتزيـد أطرافـًا وتـنقص أطرافـًا، فيحـسها القـارئ جديـدة بمـا وقـع فيهـا 

ألنـه يالحـظ فـي صـورته " اللقطـات الفنيـة"ونحن نستعمل هذا التعبير " اللقطات الفنية"من تجديد في 
  .)٢()ة األداء القرآنية المعجزة في طريق

  :وتتألف سورة إبراهيم من ثمان مجموعات وخاتمة هي آية واحدة كالتالي  
  ].٤[ة ــإلى نهاية اآلي] ١[ة ـمتد من اآليتو  :المجموعة األولى
  ].٨[ة ــإلى نهاية اآلي] ٥[ة ـمتد من اآليتو  :المجموعة الثانية
  ].١٨[ة ــية اآليإلى نها] ٩[ة ـمتد من اآليتو  :المجموعة الثالثة
  ].٢٣[ة ـإلى نهاية اآلي] ١٩[ة ـمتد من اآليتو  :المجموعة الرابعة

  ].٢٧[ة ـإلى نهاية اآلي] ٢٤[متد من اآلية تو  :المجموعة الخامسة
  ].٤١[ة ـإلى نهاية اآلي] ٢٨[متد من اآلية تو  :المجموعة السادسة
  ].٤٦ [ةـإلى نهاية اآلي] ٤٢[ة ـمتد من اآليتو  :المجموعة السابعة
  ].٥١[ة ـإلى نهاية اآلي] ٤٧[ة ـمتد من اآليتو  :المجموعة الثامنة

  .)٣(] ٥٢[وهي آية واحدة  :الخاتمة

                                      

  ).٤/٢٠٧٧ (سيد قطب:  في ظالل القرآن(1)
  ).٤/٢٠٧٧ ( المرجع السابق(2)
  .)٢٨٢٢-٥/٢٧٧٥(  سعيد حوى:األساس في التفسير:  انظر(3)



   ٣٢

  :وجه مناسبة السورة لما قبلها: رابعاً 
 عن تحّدث منهما فكلّ  فيها، أجمل لما وتوضيح الّرعد، سورة في ذكر لما امتداد الّسورة هذه  
 مـن والغايـة ذلـك حكمـة ذكـر وهنـا ،عربيـاً  حكمـاً  القـرآن أنـزل أنـه الىتعـ ذكـر الّرعد سورة ففي القرآن،
 تفــويض فيــه ذكــر منهمــا وكــلّ ، اللّــه بــإذن الّنــور إلــى الّظلمــات مــن النــاس إخــراج وهــي القــرآن، تنزيــل
������:الّرعد سورة في تعالى فقال وبإذنه، الّله إلى الكونية اآليات إنزال �� �� �� �

{{{{�� ��vvvv�� ��wwww������������ ������������xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}���� ����~~~~�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££���� ����zzzz ]الرسـل لـسان على ذلك ذكر وهنا ،]٣٨ :

{{{{�� ��RRRR�� ��SSSS�������� ��������TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV���� ����WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZzzzz ]رفــع مــن الكونيــة اآليــات ذكــرت كليهمــا وفــي، ]١١ 
 الّثمـرات وخلـق األرض، فـي الّرواسي وجعل والقمر، الّشمس وتسخير األرض ومدّ  عمد بغير الّسماء

 والباطـــل، للحـــقّ  األمثـــال وضـــرب البعـــث، إلثبـــات الـــّسورتان وتعّرضـــت، واأللـــوان الّطعـــوم المختلفـــة
  .تعالى الّله على بالّتوّكل واألمر وعاقبته، وكيدهم الكفار مكر على والكالم

  ::السورة ومقاصدهاالسورة ومقاصدهابرز أهداف برز أهداف أأ: : املطلب الثانياملطلب الثاني
 ، وبالتنويه بشأن االمتنان بأن جعلـه بلـسان العـرب،ابتدأت السورة بالتنبيه إلى إعجاز القرآن  

  أمــر غيــر منــاف لرســالته مــنن كونــه بــشراً أ مــن الرســل و ا كــان بــدعاً ن محمــدًا مــأوٕايقــاظ المعانــدين بــ
 ، برسـالة موسـى إلـى فرعـون إلصـالح حـال بنـي إسـرائيل، وضـرب لـه مـثالً عند اهللا كغيره من الرسـل

 وتحـدثت الـسورة ،وموعظته إياهم بما حل بقوم نوح وعاد ومـن بعـدهم ومـا القتـه رسـلهم مـن التكـذيب
 وذكــرت مــا يــدور ،حــين يلتقــي األشـقياء المجرمــون بأتبــاعهم الــضعفاءعـن مــشهد مــن مــشاهد اآلخــرة 

 ثـم ضـربت اآليـات ،بينهم مـن حـوار طويـل ينتهـي بتكـديس الجميـع فـي نـار جهـنم يـصطلون سـعيرها
ختمــت الــسورة ببيــان مــصير ، و مــثال لكلمــة اإليمــان وكلمــة الــضالل بالــشجرة الطيبــة والــشجرة الخبيثــة

  .)١( الظالمين يوم الجزاء والدين

  :منها إبراهيمسورة  منكثيرة  سامية فضائلمقاصد و  استخالص يمكنو   

 والّتعريــف الّتوحيــد، وٕاقــرار والجــزاء، وبالبعــث وبالّرســل باللّــه اإليمــان مــن العقيــدة أصــول إثبــات -١
 مـن الّنـاس إخـراج وهـو الكـريم، القـرآن إنـزال مـن الهـدف وبيـان واألرض، الّسموات خالق الحقّ  باإلله
 واإلنقـاذ اللّـه وعبادة والفضائل االعتقاد أصول في ودعوتهم الّرسل مهّمة واّتحاد الّنور، إلى ماتالّظل
  .الّضالل من

                                      

  ).١/٢٣٦( منيرة الدوسري) رسالة علمية محكمة (  القرآن وفضائلها أسماء سور(1)
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 على  المؤمنين  ووعد الّشديد، بالعذاب وتهديدهم كفرهم على ووعيدهم الكافرين ذمّ : والوعيد الوعد -٢
  .الّطّيبة أعمالهم

  .والتّفاهم البيان لتسهيل أقوامهم، بلغات الّرسل إرسال عن الحديث -٣
 مـن والـذين وثمـود وعـاد نوح قوم: أقوامهم مع الّسابقين للّرسل حدث ما ببيان � الّرسول تسلية -٤

  .بعقابهم والّتذكير بعدهم،
 ودعوتــه لقومــه موســى بمحــاورة الــّسالم علــيهم المتقــّدمين األنبيــاء بعــض قــصص بــين مــن ابتــدأ -٥

  .تعالى الّله لعبادة إّياهم
 بالبيــت القلــوب وتعّلــق والــّرزق باألمــان مكــة ألهــل الحــرام البيــت بنــاء بعــد � إبــراهيم دعــوات -٦

 وتوفيقــه الكبــر، بعــد األوالد مــن وهبــه مــا علــى رّبــه وشــكره األصــنام، عبــادة وذرّيتــه وتجنيبــه الحــرام،
  .وللمؤمنين ولوالديه له المغفرة وطلبه الّصالة، إلقامة وذرّيته

  .اآلخرة عالم في الّنار أهل بين الحوار هدمشا من مشهد بيان -٧
  .الخبيثة والّشجرة الّطّيبة بالّشجرة والّضالل الباطل وكلمة واإليمان الحقّ  لكلمة األمثال ضرب -٨
  .عذابهم ألوان وبيان الظالمين وتهديد القيامة بأهوال الّتذكير -٩

  .)١( الّسورة به ختمت ما وهو القيامة، ليوم العذاب تأخير من الحكمة بيان -١٠
  

  

  
 

                                      

  ).١٩٩-١٣/١٩٨ ( وهبة الزحيلي:التفسير المنير:  انظر(1)
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  الفصل الثانيالفصل الثاني
  

  سور سور على مناسبة فواصل على مناسبة فواصل دراسة تطبيقية دراسة تطبيقية 
   آلياتها آلياتها"" و إبراهيم  و إبراهيم -- الرعد  الرعد --يوسف يوسف " " 

  
  

  :وفيه ثالثة مباحث
  
   .آلياتها�  سورة يوسفعلى مناسبة فواصل  دراسة تطبيقية :المبحث األول  

  . آلياتهاعدسورة الر دراسة تطبيقية على مناسبة فواصل  :المبحث الثاني  

  . آلياتها� سورة إبراهيمدراسة تطبيقية على مناسبة فواصل  :المبحث الثالث  



   ٣٥

  
  

        املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول
        

   آلياتها آلياتهاسورة يوسفسورة يوسفعلى مناسبة فواصل على مناسبة فواصل دراسة تطبيقية دراسة تطبيقية 
  

  :ويشتمل على سبعة مقاطع 
  
  .]٣-١:اتــاآلي[............:  المقطع األول�
  .]٢٠-٤:اتـاآلي[.............:  المقطع الثاني�
  .]٣٤-٢١:اتـاآلي[............:  المقطع الثالث�
  .]٥٣-٣٥:اتـاآلي[............:  المقطع الرابع�
  .]٧٩-٥٤:اتـاآلي[..........:  المقطع الخامس�
  .]١٠١-٨٠:اآليات[...........:  المقطع السادس�
  .]١١١-١٠٢:اآليات[...........:  المقطع السابع�

� �

� �
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  ]٣-١:اآليات[ :المقطع األول �
  

   واشتماله على أحسن القصص واشتماله على أحسن القصص،،عربية ألفاظ القرآن الكريمعربية ألفاظ القرآن الكريم
  

)*� &���(�)'� &%�$�#� ": قال تعالى ���+ �,�-�. 	�&/0 1 ��2�- �3 �4 �. �� ���- �4�� (56�7 �	 �8 ( 9��+ �	 �: �;(���� �< �� �= ( ���>/? 1 � �@��
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 ��w�v�u�tr��w�v�u�tr��w�v�u�tr��w�v�u�tr������|�{�z�y��|�{�z�y��|�{�z�y��|�{�z�y����~�}~�}~�}~�}�zzzz}�}�}�}� : قولــــــــــه تعــــــــــالى-١
  ]٢-١:يوسف[

  : التفسير اإلجمالي
ومـن بيانـه ،  البـين الواضـحة ألفاظـه ومعانيـهآيـات الكتـابيخبر تعالى أن آيات القرآن هـي ( 

 أشـــرف األلـــسنة، وأبينهـــا، المبـــين لكـــل مـــا يحتاجـــه النـــاس مـــن الحقـــائق أنـــه أنزلـــه باللـــسان العربـــي،
فـإذا عقلـتم ذلـك ، وأوامره ونواهيه قلوا حدوده وأصوله وفروعه وكل هذا اإليضاح والتبيين لتع،النافعة

   �zzzz{�~{�~{�~{�~}�}�}�}�و، أثمــر ذلــك عمــل الجــوارح واالنقيــاد إليــه بإيقــانكم واتــصفت قلــوبكم بمعرفتهــا

رر المعاني الشريفة العالية، على أذهانكم، فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى تزداد عقولكم بتك: أي
   .)١( ) منها وأكمل

   zzzz{�~{�~{�~{�~��������.����..}}}} :تحليل الفاصلة

 )الكـــاف(للتوكيـــد و هـــي  يفيـــد توقـــع الممكـــن و)إن( حـــرف مـــشبه بالفعـــل مـــن أخـــوات )لعـــل(
 ع الــــذكور عالمــــة جمــــ)المــــيم(و) لعــــل(ضــــمير متــــصل مبنــــي علــــى الــــضم فــــي محــــل نــــصب اســــم 

وجملـة ،  ضـمير متـصل فـي محـل رفـع فاعـل )الـواو(فعل مـضارع مرفـوع بثبـوت النـون و) تعقلون(،
  .)٢() لعل( في محل رفع خبر )تعقلون(
  . والجملة الفعلية تفيد االستمرار والتجدد�

  :مناسبة الفاصلة
ر المعنى بكـل  تظهالفاصلة في هذه اآلية بتمام اتصالها بما قبلها من السياق اتصاًال محكماً 

ة العربيــة حتــى يعقــل النــاس ن الكــريم باللغــآنــزل القــر أ �نــه إ، إذ  لمــا ســبقهاةوضــوح، فهــي تعليليــ

                                      

  ).١/٣٩٣(تفسير السعدي ) 1(
  ). ٥/٢٦٤(بهجت صالح : اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل )2(



   ٣٧

على الوجه الذي طلبـه ويتدبروا آياته وأحكامه، ويتوصلوا بذلك إلى تمام اإليمان به وتوحيده معانيه 
  .منهم

حــــدوث والتجــــدد  الويبــــرز جمــــال الفاصــــلة فــــي اســــتخدامها للفعــــل المــــضارع الــــذي يفيــــد �
لتعقــل والفهــم والعمــل بمــا جــاء فيــه، ن الكــريم يحتــاج إلــى اســتمرارية فــي اآن لقــر واالســتمرار، ذلــك أل

  .علينا ويطلب منا أن نعقل القرآنتستخدم لعل في البالغة للتمني فاهللا جل وعال يتمنى و 

�©��ª»�¬�®�}}}} :قولــــه تعــــالى���-٢ �̈§�¦�����¥�¤�£�¢�¡��®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�����¥�¤�£�¢�¡��®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�����¥�¤�£�¢�¡��®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�����¥�¤�£�¢�¡�

±�°��¯±�°��¯±�°��¯±�°��¯z�z�z�z� ]٣:يوسف[  
  : لتفسير اإلجماليا

 بوحينــا )أحـسن القـصص( )يـا محمـد( نحـن نقـص عليـك " : �يقـول جـل ثنـاؤه لنبيـه محمـد
، فنخبرك فيه عـن األخبـار الماضـية، وأنبـاء األمـم الـسالفة والكتـب التـي أنزلناهـا فـي إليك هذا القرآن
  .  )١( ن الغافلين عن ذلك وٕان كنت يا محمد من قبل أن نوحيه إليك لم،العصور الخالية

��°�±...}}}} :تحليل الفاصلة �̄®�¬�«±�°�� �̄®�¬�«±�°�� �̄®�¬�«±�°�� �̄®�¬�«z�z�z�z�   

 )ُكْنـتَ  (حالية والجملة الشأن ضمير واسمها الثقيلة )إنّ ( من مخففة )إن(و حالية الواو )وٕان(
ـــة واســـمها كـــان ـــه نمـــ( )إن( خبـــر والجمل  مـــنَ ل( إليـــه مـــضاف والهـــاء حـــال بمحـــذوف متعلقـــان )قبل

   .)٢( )كان(ـل وفالمحذ بالخبر ومتعلقان الفارقة الالم )الغافلين
المخففــة تــدل علــى الغفلــة التــي تعتــري اإلنــسان إن كــان ) إن( الجملــة االســمية المبــدوءة بـــ�

  .بعيدًا عن اإليمان وتعاليم الوحي
  :مناسبة الفاصلة

، حيـث يبـين جـل وعـال تمـام النعمـة التـي امـتن بهـا ءت الفاصلة لتوضـح المعنـى المقـصودجا
ا فـي األزمنـة وقصص األنبياء السابقين الذين عاشـو م السابقة،  بما أعلمه من قصص األمعلى نبيه

ي فيهــا تــسلية وتثبيــت ، التــ خيــر البــشر وقصــصهم مــن أحــسن القــصصهــمف، الماضــية مــع أقــوامهم
، ومعلوم أن النبي قبل إعالم وٕاخبار اهللا له بتلك القصص في القرآن بطريق الوحي كـان لفؤاد النبي

  .من أخبار من سبقوه شيئاً منها وال  عنها ال يعلم غافالً 
  

                                      

  .بتصرف) ١٥/٥٥١(الطبري : جامع البيان عن تأويل أي القرآن) ١(
  ).٢/٧٨(دعاس : إعراب القرآن الكريم) ٢(



   ٣٨

  ]٢٠-٤:اآليات[ : المقطع الثاني����
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ــــــــالى���-٣ ــــــــه تع ����Á��À����¿��¾����½��¼��»����º���¹}}}}�������� :قول �̧�¶��µ´³��Á��À����¿��¾����½��¼��»����º���¹�� �̧�¶��µ´³��Á��À����¿��¾����½��¼��»����º���¹�� �̧�¶��µ´³��Á��À����¿��¾����½��¼��»����º���¹�� �̧�¶��µ´³

��Â��Â��Â��Â���� J��IHG��F��E��DCBAJ��IHG��F��E��DCBAJ��IHG��F��E��DCBAJ��IHG��F��E��DCBA������P��O��N��M�����L��P��O��N��M�����L��P��O��N��M�����L��P��O��N��M�����Lzzzz 
  ]٥-٤:يوسف[

  :التفسير اإلجمالي
 إني رأيت احد عـشر اذكر لقومك يا محمد في َقَصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال ألبيه

الكــريم، « :أنــه قــال � ســول اهللار ، كمــا ورد عــن  � يعقــوب: ، وأبــوه هــوكوكبــًا والــشمس والقمــر

  .  )٢) (١(»ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم
ق بينهمــا ر ، ُفــي المنــام دون اليقظــة؛ إال أنهــا مختــصة بمــا كــان منهــا فــوالرؤيــا بمعنــى الرؤيــة

    .)٣( القربة والقربى:  التأنيث كما قيلبحرف
الرؤيـا الــصالحة مــن اهللا، والحلــم مــن الــشيطان، فــإذا «: � قـال النبــي:  قتـادة قــالعـن أبــي

    .)٤( »عوذ باهللا من شرها، فإنها ال تضرهحلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره، وليت

، والــشمس والقمــر أنهــم إخــوة يوســف األحــد عــشر نفــراً : ن فيمــا بعــد◌ّ ي َبــ تَ واألحــد عــشر كوكبــاً 
}�}�}�}� :�أبوه وأمه، ألن الكواكب ال تسجد في الحقيقة، فيحمل الكالم على الرؤيا، لذا قال يعقـوب 

G��F��E��D��CG��F��E��D��CG��F��E��D��CG��F��E��D��Cz�z�z�z�  )٥(.   
، وذلـك يـدل  وعدم اإلفصاح والبوح لهم بأمرهـا عن إخوتهبر تلك الرؤيا أمره أبوه بكتمان خثم

 كــان يحــس بــالبغض والحــسد الــشديدين فــي نفــوس بنيــه علــى أخــيهم يوســف �علــى أن يعقــوب 
ل لهـم ، فخاف عليه منهم من أن يدبروا له أمرًا يضره؛� نفـسهم أمـرًا يكيـدوه ألخـيهم أ أو أن تـسو

  .فيضروه به

   ����������P��O��N��M���L��P��O��N��M���L��P��O��N��M���L��P��O��N��M���Lzzzz.����..}}}} :تحليل الفاصلة

اســم إن منــصوب وعالمــة نــصبه الفتحــة ) الــشيطان(حــرف نــصب وتوكيــد مــشبه بالفعــل )إن(
صــفة ) مبــين(خبــر إن مرفــوع وعالمــة رفعــه الــضمة ) عــدو(جــار ومجــرور متعلــق بعــدو ) لإلنــسان(

    .)٦(لعدو مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة 

                                      

  ).٤/١٥١-٣٣٩٠(} ..َلَقْد َكاَن ِفي ُيوُسَف {: َتَعاَلىه َباُب َقْولِ ، أحاديث األنبياءكتاب  :أخرجه البخاري) ١(
  ).٤/٣٦٩(تفسير بن كثير : انظر) ٢(
  ).٢/٤١٩(الزمخشري : الكشاف) ٣(
  ).٤/١٢٥ ٢٣٩٢(صفة إبليس وجنوده  :لخلق، باببدء ا: ، كتابأخرجه البخاري) ٤(
  ).٢/١٠٩١(وهبة الزحيلي : التفسير الوسيط) ٥(
  ).٥/٢٦٨( بهجت صالح : اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل:انظر) ٦(



   ٤٠

  .لتوكيد تفيد ثبوت عداوة إبليس األبدية لبني البشروالجملة اإلسمية المبدوءة بحرف ا� 
  :مناسبة الفاصلة

يـــرى الباحـــث أن الفاصـــلة جـــاءت مـــستحكمة فـــي مكانهـــا مؤكـــدة لمعنـــى مـــا قبلهـــا مـــن ســـياق 
 من كيـد وبطـش إخوتـه بـه كـان نتيجـة حتميـة � على ولده يوسف �اآليتين، فخوف يعقوب 

لوسوســة والنفــث بإيقــاد نــار العــداوة، والحــسد علــى لعلمـه بمــا ســيبثه الــشيطان فــي نفــوس إخوتــه مــن ا
 مــن بــين إخوتــه، فعنــدما �تلــك النعمــة العظيمــة والمكانــة الكريمــة التــي اخــتص اهللا بهــا يوســف 

تتوفر دواعي الحسد والبغض والكيد يكون الجـو متاحـًا ألن يلقـي الـشيطان بثقلـه فـي الميـدان مظهـرًا 
���é��è���é��è���é��è���é��è}�}�}�}�����: فـــي غـــوايتهم، كمـــا ورد فـــي قولـــه تعـــالىعداوتـــه األزليـــة لبنـــي البـــشر وتنفيـــذ وعـــده 

ë��êë��êë��êë��ê*��ð��ï��î��í��ð��ï��î��í��ð��ï��î��í��ð��ï��î��ízzzz ]٨٣-٨٢:ص[  

��Z��Y��X��W��V��U��T�������S��R]���\��[����Z��Y��X��W��V��U��T�������S��R]���\��[����Z��Y��X��W��V��U��T�������S��R]���\��[����Z��Y��X��W��V��U��T�������S��R]���\��[��}�}�}�}� :قولـــــه تعـــــالى���-٤
f�������e��d��c��b��a�� �̀���_��^f�������e��d��c��b��a�� �̀���_��^f�������e��d��c��b��a�� �̀���_��^f�������e��d��c��b��a�� �̀���_��^����������k�j��ih���k�j��ih���k�j��ih���k�j��ih�zzzz ]٦:يوسف[  

  : التفسير اإلجمالي
: ي الّنبوة وتعبير الرؤيا، فقـال لـه ابنه يوسف ببشارة عظيمة، وهمبشراً  �وأضاف يعقوب 

وكما اختـارك رّبـك، وأراك هـذه الكواكـب، مـع الـشمس والقمـر سـاجدة لـك، يختـارك لنفـسه ويـصطفيك 
 يــتم نعمتــه عليــك يــا يوســف، بإرســالك �واهللا  ،  وغيــرهم، ويعّلمــك تعبيــر الرؤيــاأهلــكلنبّوتــه علــى 

 على آل يعقوب وأسرته، وهم أبوك وٕاخوتك  أيضاً ك نبّيا وٕايحائه إليك، ويتم هذه النعمة، وجعلِ رسوالً 
وذريتــك، إّن رّبـــك حكـــيم فــي صـــنعه وتـــدبيره، يفعـــل األشــياء علـــى مـــا ينبغــي ويتفـــق مـــع المناســـبات 

   .)١( واألوضاع الصحيحة

   ������k���j��i��h���k���j��i��h���k���j��i��h���k���j��i��h�zzzz.����..}}}} :تحليل الفاصلة

 نــصبه منــصوب للتعظــيم وعالمــة) إن(اســم ) ربــك(حــرف نــصب وتوكيــد مــشبه بالفعــل ) إن(
مرفـوع ) إن(خبـر ) علـيم(ضمير متصل مبني على الفتح في محل جـر باإلضـافة ) الكاف(الفتحة و

  .صفة لعليم مرفوعة وعالمة رفعها الضمة الظاهرة ) حكيم(وعالمة رفعه الضمة 
، وحرف التوكيد يـدل علـى تأكيـد هـذا � هللا سمية تفيد ثبوت واستقرار العلم والحكمةاإلوالجملة  �

  .ى الدواماألمر عل
  :مناسبة الفاصلة

 لة له فهي متناسبة متناسـقة تمـام الفاصلة في هذا الموضع موضحة لما قبلها من المعنى معل
ميـع األسـباب ولما كـان ذلـك ال يقـدر عليـه إال بـالعلم المحـيط بج: ( التناسب والتناسق، قال البقاعي

                                      

  ).٢/١٠٩٢ (وهبة الزحيلي: التفسير الوسيط: انظر(1) 



   ٤١

، وكـان الـسياق أن يقاومه سـبب غيـرهذلك السبب عن ، والحكمة التي بها يحكم ليقام منها ما يصلح
وهي وضع  بليغ الحكمة،، اآلية بالعلم أولى لما ذكر من علم التأويل مع ما تقدم من قوله آخر تلك

   .)١( )األشياء في أتقن مواضعها 

�|���|���|���|��������t��s����r��q��p��o��n��t��s����r��q��p��o��n��t��s����r��q��p��o��n��t��s����r��q��p��o��n�����{��z��y��x��w��v�{��z��y��x��w��v�{��z��y��x��w��v�{��z��y��x��w��v}�}�}�}� :قوله تعالى���-٥
d��c��ba�`��_��~��}d��c��ba�`��_��~��}d��c��ba�`��_��~��}d��c��ba�`��_��~��}z�z�z�z� ]٨-٧:يوسف[ 

    :سير اإلجماليالتف
لكـل عظـة وعبـرة  -وكـان بنـو يعقـوب اثنـي عـشر رجـالً -وخبر إخوتـه  �  يوسففي خبر

ونحـن ه نـا قـد امتلـئ قلبـه حبـًا ليوسـف وأخيـواهللا إن أبا: حيث قـالوا، من يسأل عن أحوالهم وأخبارهم
   .)٢(ه علينا ا في إيثار يوسف وأخاً  بّينخطأً أخطأ جماعة إن أبانا 

   �����d��c��b��a����`��d��c��b��a����`��d��c��b��a����`��d��c��b��a����`��z�z�z�z.����..}}}} :تحليل الفاصلة

) نــا(اســم إن منــصوب بــاأللف ألنــه مــن األســماء الخمــسة ) أبانــا(حــرف توكيــد ونــصب ) إن(
جـار ومجـرور فـي ) في ضالل(الم التوكيد المزحلقة ) الالم(ضمير متصل في محل جر باإلضافة 

  .  )٣(صفة لضالل مجرورة مثلها ) مبين(محل رفع متعلق بخبر إن 
سمية تفيد استقرار الضالل على الوالد في نظر األبناء إن ظل علـى تـصرفه ومنهجـه الجملة اال �

   .�بنه يوسف في محبته ال
  :مناسبة الفاصلة

ل يوسف  � هو أن يعُقوب:  الذي ألجله قصدوا إيذاء يوسفالسبب وأخاه على كان يفض
 وا منــه ســائر أوالده فــي الحــبو  كــانوا أكبــر منــه ألنهــم، فتــأذ ع ودفــ قيامــًا بمــصالح األب ة وأكثــر قــو

��`������c��b��a����`����c��b��a����`����c��b��a����`����c��b��a}}}}:  قـالواولـذلك كلـه، شتغُلون بتحـصيل المنـافع والخيـراتالمـهم ، و مضار واآلفاتال
dddd����zzzz  )٤(.    

، فـي المكـر والكيـد والتحـالف عليـه، نـت حقيقـة نفـسيات إخـوة يوسـفبيّ  وبهذا نجد أن الفاصلة
  .أال يظهروا حبهم لبعض األبناء دون الباقينوفي هذه المناسبة درسا تربويا مهما لآلباء ب

 s��rqponmlkjihg���fs��rqponmlkjihg���fs��rqponmlkjihg���fs��rqponmlkjihg���fzzzz}}}}� :قولــــــه تعــــــالى���-٦
 ]٩:يوسف[

                                      

  ).٤/١٢(نظم الدرر (1) 
  .بتصرف) ٥/١٩٩( الثعلبي :الكشف والبيان(2) 
  ).٢٧٢–٥/٢٧٠(بهجت صالح : اإلعراب المفصل للكتاب اهللا المرتل(3) 
  .بتصرف) ١١/٢٣(ابن عادل : في علوم الكتاباللباب (4) 



   ٤٢

    :التفسير اإلجمالي
ـــدة عـــن  ـــة بعي ـــذوه فـــي أرض مجهول ـــتًال ال مطمـــع بعـــده وال أمـــل فـــي لقائـــه أو انب ـــوه ق أي اقتل

ن الهـالك، فـيكن بعـد ذلـك العمران، بحيث ال يهتدي إلـى العـودة إلـى أبيـه سـبيًال إن هـو سـلم فيهـا مـ
ــيكم، بخلــو الــدار ممــن يــشغله عــنكم أو يــشارككم فــي عطفــه  كــل توجــه أبــيكم إلــيكم، وكــل إقبالــه عل

 صــالحين تــائبين إلــى اهللا مــن هــذه الجريمــة، فيرضــى عــنكم وحبــه، وتكونــوا بعــد قتلــه أو تغريبــه قومــاً 
   .)١(أبوكم ويرضى ربكم 

 الـصالح الـدنيوي، ذلـك أنهـم قـصدوا قتلـه، وهـذا يعتبـر والذي أراه أن المراد بالصالح هنـا هـو
  .فساد ديني، وال يعقل أنهم بعد القتل يريدون أن ينصلحوا دينياً 

   ������s��r��q����p��o��s��r��q����p��o��s��r��q����p��o��s��r��q����p��ozzzz.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة

زوم مثلــه بحــذف  مجــ)يخــل(مــضارع نــاقص معطــوف علــى ) تكــون( الــواو عاطفــة و)َوَتُكوُنــوا(
تكــون  خبــر )مــاً قو ( مــضاف إليــه )الهــاء( متعلقــان بــصالحين و)عــدهمــن ب(  تكــونالنــون والــواو اســم

  . )٢(  صفة منصوبة بالياء ألنه جمع مذكر سالم)صالحينَ (منصوب 
  .حدوث وتجدد الصالح بوجود الباعث عليهالجملة الفعلية تفيد  �

  :مناسبة الفاصلة
ليكــون مــن جملــة   kkkkzzzz}}}}  علــى� أي مــن بعــد يوســف �����q����p��oq����p��oq����p��oq����p��oz�z�z�z}}}} وعطــف( 

 صـالح األحـوال فـي ، أيْ اد مـن الـصالح فيـه الـصالح الـدنيوي فتعـّين أن يكـون المـر ،اب لألمـرالجو 
    .)٣() ، وليس المراد الصالح الديني عيشهم مع أبيهم

  .وجاءت الفاصلة هنا متمكنة في موقعها، تكشف حال اإلخوة مع أخيهم وتآمرهم عليه

                                      

  ).١٢/٢١٦( محمد رشيد رضا :تفسير المنار: انظر(1) 
  ).٢/٧٩(دعاس : ن الكريمآإعراب القر  (2)
  ).١٢/٢٢٤(ابن عاشور : التحرير والتنوير (3)



   ٤٣

{��~�����¡��¢��£�������z��y��x���w��v��u��|��{�����z��y��x���w��v��u��|��{�����z��y��x���w��v��u��|��{�����z��y��x���w��v��u��£��¢��¡�����~��}��£��¢��¡�����~��}��£��¢��¡�����~��}}��|��}�}�}�}� :قولــــــه تعــــــالى���-٧
��¥���¤��¥���¤��¥���¤��¥���¤zzzz �]١٠:يوسف[  

    :التفسير اإلجمالي
ال تقــدموا علــى قتلــه، فــإن القتــل جريمــة عظيمــة، وهــو أخــوكم، ولكــن ألقــوه فــي : قــال أكبــرهم( 

، ن الـــذين يـــسيرون فـــي األرض للتجـــارة، فتـــستريحوا منـــه بهـــذا، يلتقطـــه بعـــض المـــسافريأســـفل البئـــر
ن، عـــازمين علـــى مـــا تقولـــو كنـــتم ، إن  وال حاجـــة إلـــى قتلـــهويتحقـــق غرضـــكم وهـــو إبعـــاده عـــن أبيـــه،

   .)١( ) ، فهذا هو الرأيوفاعلين ما هو الصواب

   zzzz£��¤���¥��£��¤���¥��£��¤���¥��£��¤���¥����������.����..}}}} :تحليل الفاصلة

 كنتم على إن:  محذوف أي)إن(وجواب   كان واسمها وخبرها)كنتم فاعلين(وأداة شرط  )إن(
  . )٢( أن تفعلوا ما يحصل به الغرض فهذا هو الرأي الصواب

: الجملة الشرطية تدل على وجوب توفر أمر عند تـوفر الزمـه، واألمـرين المتالزمـين هنـا �
  .التحول عن القتل إلى أمر أخف منه، إن كانوا سيستمعون إلى أمر أخيهم فيما أشار به عليهم

  :مناسبة الفاصلة
علـى وجـه لما كان قول أحدهم أهون وأقل مـضرة علـى يوسـف مـن مقولـة أخيـه، أظهرهـا لهـم 

 لتــدل هــذه  zzzz£��¤���¥��£��¤���¥��£��¤���¥��£��¤���¥��}�}�}�}�: النــصيحة ال علــى وجــه األمــر فبعــد أن عــرض فكرتــه ختمهــا بقولــه
  .العبارة على أنه لم يكن آمرًا لهم فناسبت هذه الفاصلة مكانها وموضعها أتم المناسبة وغايتها

لهم إلى رأيه  لهم بل عرض عليهم ذلك تأليفًا لقلوبهم وتوجيهًا  القولَ ت ولم يبُ : ( قال األلوسي
  . )٣( ) وحذرًا من سوء ظنهم به

                                      

  ).٢/٢١٤ ( وهبة الزحيلي:تفسير المنيرال(1) 
  ).٤/٤٥٨(محي الدين الدرويش :  إعراب القرآن وبيانه(2)

  ).٨/٤٤٨(روح المعاني (3) 



   ٤٤

��°��±����²}�}�}�}� :قولــــه تعــــالى���-٨ �̄�®��¬���«��ª��©�� �̈�§²����±��°�� �̄�®��¬���«��ª��©�� �̈�§²����±��°�� �̄�®��¬���«��ª��©�� �̈�§²����±��°�� �̄�®��¬���«��ª��©�� �̈�§������ �̧�¶��µ��´�� �̧�¶��µ��´�� �̧�¶��µ��´�� �̧�¶��µ��´
¼������»��º��¹¼������»��º��¹¼������»��º��¹¼������»��º��¹z�z�z�z� ] ١٢-١١:يوسف[  

   :التفسير اإلجمالي
لم تخافنا عليه ونحن نريد له الخير ونحبه ونشفق عليه وما وجد منا ما يدل علـى : والمعنى(

، اله عن رأيه وعادته في حفظه مـنهم وأرادوا بذلك لما عزموا على كيد يوسف استنز خالف النصيحة
   .)١() وفيه دليل على أنه أحّس منهم بما أوجب أن ال يأمنهم عليه 

، ون لــه، ولــن يحــدث لــه ضــرر أو شــرّ يعنــي أنهــم ســوف ينتبهــ  zzzz¼¼¼¼°��±��°��±��°��±��°��±��}�}�}�}�: قــولهم
نهـم كـانوا يخرجـون للرعـي والعمـل؛ لـذلك وأل، وسيعطونه كل اهتمام فال داعي أن يخاف عليـه األب

، ويوسـف فـي أوان الطفولـة؛ واللعـب ليـأذن لهـم أبـوهم بخـروج يوسـف معهـمكان يجب أن يـأتوا بِعلـة 
، واللعــب هــو الــشغل المبــاح ؛ ألنــه مــا زال تحــت ســن التكليــفبالنــسبة لــه أمــر ُمحبــب ومــسموح بــه

   .)٢(لقصد انشراح النفس 

    �z�z�z�z�  ،�{�{�{�{..����.����¼��»��º¼��»��º¼��»��º¼��»��ºz�z�z�z°��±����²°��±����²°��±����²°��±��������².����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة
 ـمتعلّـق بـ) لـه ()إنّ (ضـمير فـي محـّل اسـم ) نـا(وتوكيد ونصب حرف ) إنّ ( واو الحال) لواوا(

  . )٣( المزحلقة) الالم(و بر إّن مرفوع وعالمة الرفع الواووهو خ، )ناصحون(

المبالغـة ك للداللـة علـى ، وذلـالموال) إن(حرف التوكيد : كدتا بمؤكدين متتاليين وهما أفاصلتينال �
 االســمية بالجملــة ذلــك وحققــوا(مــن كــل مكــروه، تعهــدهم لوالــدهم علــى حمايــة وحفــظ أخـيهم فـي تأكيــد 

 ذلــك وأّكــدوا لــه حــافظون وأّنهــم أخــيهم فائــدة علــى إالّ  حرصــوا مــا أّنهــم أظهــروا ثــمّ  ، التوكيــد وبحــرف
  . )٤()  أيضاً 

   :مناسبة الفاصلة
، ففــي اآليــة األولــى قــرن النــصح ����zzzz¼¼¼¼}�}�}�}�: ي الثانيــةوفــ  ²²²²����zzzz}�}�}�}�قــال فــي األولــى   

باألمانــة ألنهــا تقتــضيه وتتطلبــه، فهمــا كالــسبب والمــسبب لبعــضهما، وفــي هــذا المعنــى يقــول اإلمــام 
����DDDD����EEEE����FFFF}�}�}�}� :� ، ولهــذا قرنــا فــي قولــهالنــصح دليــل األمانــة وســببها و: ( برهــان الــدين البقــاعي

GGGGzzzz ]٥( ] )٦٨:األعراف( .  

                                      

  ).٢/٤٢٣(الزمخشري :  الكشاف(1)
  ).٤٣٧٤- ١/٤٣٧٣(تفسير الشعراوي : انظر(2) 
  ).٣٨٩ /١٢( محمود صافي :الجدول في إعراب القران(3) 
  ).١٢/٢٢٩(بن عاشور  ا: التحرير والتنوير(4)

  ).٤/١٤( البقاعي :نظم الدرر(5) 



   ٤٥

 أفـــضل كلمـــة فـــي مكانهـــا، )ناصـــحون(االرتبـــاط بينهمـــا وثيـــق، لهـــذا كانـــت فتعلقهمـــا كبيـــر و   
  . والمناسبة بينها وبين آيتها ظاهرة بينة، فتدبر ذلك فانه بديع

وفي اآلية التي تليها ذكروا الذهاب إلى البراري لّلعب والترويح عن النفس مصطحبين معهم   
المناطق النائية واللعب فيها يحتاج مزيد أخاهم الصغير يوسف، ومن المعروف أن الذهاب إلى تلك 

رعاية وعناية بأنفسهم وبأخيهم الصغير الذي ال يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه، فكان المناسب 
 ومــن هنــا  ��º¼�»��º¼�»��º¼�»��ºzzzz«�¼}�}�}�}�: �أن تخــتم هــذه اآليــة بــشيء يــدل علــى مزيــد رعايــة وحفــظ فقــال 

ًا بــديعًا، لتظهــر المعــاني منهــا فــي يظهــر جليــًا روعــة الــنظم القرآنــي فــي ربــط المفــردات ببعــضها ربطــ
جالء ووضوح ما بعـده وضـوح، فكـال الفاصـلتين متمكنتـين مـن مكانهمـا تمـام الـتمكن لـداللتهما علـى 

  .المعنى المراد بدقة ووضوح

  ��Ê��É���È��Ç�����Æ��Å���Ä����Ã��Â��Á��À����¿��¾��Ê��É���È��Ç�����Æ��Å���Ä����Ã��Â��Á��À����¿��¾��Ê��É���È��Ç�����Æ��Å���Ä����Ã��Â��Á��À����¿��¾��Ê��É���È��Ç�����Æ��Å���Ä����Ã��Â��Á��À����¿��¾zzzz}�}�}�}� :قوله تعالى���-٩
  ]١٣:يوسف[

    :التفسير اإلجمالي
 مـن  هنا ال ُبد أن يغيظهم فهو دليل المحبة الفائقة إلى الدرجة التـي يخـاف فيهـاوكالم األب  

مـن أن يختطفـه الـذئب ،  له؛ ثم جاء لهم بالحكاية األخـرى، وشدة رعايتهِفراق يوسف ِلقلة صبره عنه
جعـل لألخـوة  �ونلحـظ أن يعقـوب   األخرى،ممن بينهم ساعة غفلتهم عنه وانصرافهم إلى شؤونه

 األخوة التـي حقوهذا لُيربي فيهم   ��Ê��É���È��Ê��É���È��Ê��É���È��Ê��É���Èzzzz}�}�}�}���������: بل قال)وأنتم قاعدون(: يقلًا؛ فلم َلْحظ
   .)١(تفترض أال يتصرفوا مع أخيهم بشّر؛ وال أن يتصرف غيرهم معه بشّر إال إذا غفلوا عن أخيهم 

    ��������Ê��É���ÈÊ��É���ÈÊ��É���ÈÊ��É���Èzzzz.����..}}}} :تحليل الفاصلة
ضــمير منفــصل مبنــي ) أنــتم(نــصب حــال حاليــة والجملــة االســمية بعــدها فــي محــل ) الــواو(  

خبـر أنـتم مرفـوع بـالواو ألنـه جمـع ) غـافلون(جـار ومجـرور ) عنه(على السكون في محل رفع مبتدأ 
  . )٢(مذكر سالم 

  .الجملة االسمية تفيد استقرار غفلة اإلخوة عن أخيهم كعادة من ال يهتم برعاية الصغار    �
  :مناسبة الفاصلة

 خـشي علـى ابنـه مـن �  بين اآلية وفاصلتها، فنبـي اهللا يعقـوباالرتباط والتناسب واضح  
نــسيان إخوتــه لــه وهــم فــي لهــوهم ولعــبهم، فيفــاجئوا بالــذئب وقــد أســرع إلــى أخــيهم واختطفــه مــن بــين 

                                      

  ).١/٤٣٧٥(تفسير الشعراوي : انظر(1) 
  ).٢٧٦- ٥/٢٧٥( بهجت صالح :اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل (2)



   ٤٦

 واالنتبــاه إليــه �أيــديهم، ألنهــم أثنــاء لعــبهم وتــسابقهم قــد يغفلــوا ولــو للحظــات عــن حمايــة يوســف 
  . فسبحان من علم بالنفوس وخباياهافيحصل المحذور ويقع المكروه، 

تله أي َيق:  قوله ��Ç�����Æ��Å���Ä��Ç�����Æ��Å���Ä��Ç�����Æ��Å���Ä��Ç�����Æ��Å���Äzzzz}�}�}�}�: ذكر الطاهر بن عاشور في تفسيره لهذه اآلية  
 فتجتــرئالــّشغل بــاللهو والمــسابقة، ، لَمــا يعلــم مــن إمعــانهم فــي الّلعــب و فيأكــل منــه فــإّنكم تبعــدون عنــه

   .)١( � الذئاب على يوسف

  ]١٤:يوسف[  ��Í��Ì��Í��Ì��Í��Ì��Í��ÌÔ��Ó�������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Ô��Ó�������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Ô��Ó�������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Ô��Ó�������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��zzzz}�}�}�}� :قوله تعالى���-١٠
    :التفسير اإلجمالي

 جماعــة كثيــرة جــديرة بــأن  إن اســتطاع الــذئب أن يأكــل أخانــا ونحــن�قــال إخــوة يوســف   
 أو إنـا إذا لهـالكون ضـعفا وخـورا وعجـزاً ،  الخطوب بآرائنا وتدبيراتناىعصب بنا األمور العظام وتكفت

  . )٢( حفظه وهو أعز شيء عندنامستحقون للهالك إن لم نقدر على 

   �����Ô��Ó�ÒÔ��Ó�ÒÔ��Ó�ÒÔ��Ó�Òz�z�z�z.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة

 خبـــر مرفـــوع )خاســـرون( الـــالم المزحلقـــة و)َلخاِســـُرونَ ( حـــرف جـــواب )ِإذاً ( إن واســـمها )ِإنـــا(  
قـد :  تقـديره والجملة جواب القـسم ال محـل لهـا وجـواب الـشرط محـذوف، او ألنه جمع مذكر سالمبالو 

   .)٣( عليه الذئب وهو بين أظهرنا تحقق خسراننا إذا اعتدى
  .تدل على التصاق صفة الخسران بهم إن فرطوا بأخيهم) إنّ (الجملة االسمية المؤكدة بـ  �

  :مناسبة الفاصلة
 أنفـسهم بالخـسران إن هـم تركـوا الـذئب ليأكـل أخـاهم، وأكـدوا علـى � وصف إخوة يوسف  

  .ذلك أيما تأكيد ليدخلوا الطمأنينة إلى قلب والدهم
المـرء ال الكنايـة عـن عـدم تفـريطهم فيـه وعـن حفظهـم إّيـاه ألّن  :والمـراد: ( بن عاشورايقول   

وا لـه انتفـاء ، اسـتعار مرجّو من الّرجـالانتفاء النفع ال: والمراد بالخسران، يرضى أن يوصف بالخسران
فظ اإن لـم نحـة  صـفات األخـو فاقـدوخاسـرون نفع التاجر من تجره، وهـو خيبـة مذمومـة، أي إّنـا إذن ل

) هم على ما يوجب الخسران ِلجميعهم ئ فكونهم عصبة يحول دون تواط من األذى،على أخينا سالماً 
)٤(.   
  

                                      

  ).١٢/٢٣١(ابن عاشور : التحرير والتنوير(1) 
  ).٤/٢٥٨(تفسير أبي السعود : انظر(2) 

 ).٢/٨١(دعاس : إعراب القران الكريم) 3(
  ).١٢/٢٣٢(ابن عاشور : التحرير والتنوير (4)



   ٤٧

I��H���G��F��E��D��C��B��AI��H���G��F��E��D��C��B��AI��H���G��F��E��D��C��B��AI��H���G��F��E��D��C��B��A��������������N��M����L�����K��N��M����L�����K��N��M����L�����K��N��M����L�����K}�}�}�}� :قولـــه تعـــالى���-١١
OOOO�����������������R��Q��P�������R��Q��P�������R��Q��P�������R��Q��P��zzzz ]١٥:يوسف[  

    :التفسير اإلجمالي
ى إلقائه في أسـفل ذلـك الجـب، وقـد أخـذوه مـن عنـد أبيـه اتفقوا كلهم علو  به إخوته فلما ذهب  

فيمــا ُيظهرونــه لــه إكرامــا لــه، وبــسطا وشــرًحا لــصدره، وٕادخــاال للــسرور عليــه، ثــم جــاءوا بــه إلــى ذلــك 
الجــب الـــذي اتفقــوا علـــى رميـــه فيــه فربطـــوه بحبـــل ودلــوه فيـــه، فجعــل إذا لجـــأ إلـــى واحــد مـــنهم لطمـــه 

بوا على يديه، ثـم قطعـوا بـه الحبـل مـن نـصف المـسافة، فـسقط وَشتمه، وٕاذا تشبث بحافات البئر ضر 
ذاكـًرا لطفـه بعد ذلـك يقول تعالى ، ثم فقام فوقها مره، فصعد إلى صخرة تكون في وسطهفي الماء فغ

ه، إنـه أوحـى إلـى يوسـف فـي ذلـك الحـال الـضيق، تطييًبـا لقلبـ: ورحمته وٕانزاله اليسر في حال العـسر
م،  أنت فيه، فإن لك من ذلك فرًجا ومخرًجا حسًنا، وسينـصرك اهللا علـيهماإنك ال تحزن م: وتثبيًتا له

   .)١(  بما فعلوا معك من هذا الصنيعويعليك ويرفع درجتك، وستخبرهم

   ����R��Q��PR��Q��PR��Q��PR��Q��Pzzzz.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة

� .)٢(  خبر والجملة حالية)ال يشعرون( مبتدأ وجملة )هم( وحالية )الواو(   �
وت عــدم شــعورهم بمــا أوحــاه اهللا فــي قلــب نبيــه مــن مكــر إخوتــه بــه والجملــة االســمية تفيــد ثبــ  �

 لـه فـي �وتحالفهم عليـه، وأنـه بعـد ذلـك سـوف يـذكر لهـم تفاصـيل هـذه الحكايـة بعـد أن يمكـن اهللا 
  .األرض

  :لفاصلةمناسبة ا
 على علم من وحـي اهللا �عدم شعور اإلخوة بان أخاهم يوسف : المقصود بفاصلة اآلية  

 عـن هــذه المــؤامرة مــسلطا -رحمــه اهللا- بـه مــن خديعــة و مــؤامرة، يقـول ســيد قطــب إليـه بمــا يحيكــون
عــًا علــى أن يجعلــوه فــي غيابــة الجــب، فقــد اســتقر أمــرهم جمي(  :�الــضوء علــى نبــي اهللا يوســف 

ة التــي كــان يواجــه فيهــا هــذا الفــزع، والمــوت منــه  وفــي لحظــة الــضيق والــشد،حيــث يغيــب فيــه عــنهم
يائسة يلقـي اهللا  في هذه اللحظة ال، وهو وحده صغير وهم عشرة أشداء،مغيثقريب، وال منقذ له وال 

، وهـم ال يـشعرون بـأن الـذي  يواجه إخوته بهذا الموقف الشنيع، وأنه سيعيش حتىه ناج أن هفي روع
   .)٣() يواجههم هو يوسف الذي تركوه في غيابة الجب وهو صغير 

  

                                      

   .بتصرف) ٤/٣٧٤( تفسير ابن كثير (1)
  ).٤/٤٦١(محي الدين الدرويش : إعراب القرآن وبيانه(2) 
  ).٤/٢٩٦(سيد قطب : نآفي ظالل القر  (3)



   ٤٨

��_���W��V��U���T�W��V��U���T�W��V��U���T�W��V��U���T�������Z��Y���Z��Y���Z��Y���Z��Y}�}�}�}� :قولــــه تعــــالى���-١٢ �̂��]��\��[����_�� �̂��]��\��[����_�� �̂��]��\��[����_�� �̂��]��\��[��
���k��j��i��h��g�����f��ec��b����a��`���k��j��i��h��g�����f��ec��b����a��`���k��j��i��h��g�����f��ec��b����a��`���k��j��i��h��g�����f��ec��b����a��`zzzz] ١٧-١٦:يوسف[  

    :التفسير اإلجمالي
فلمــا ســمع  وجــاء إخــوة يوســف أبــاهم، بعــد مــا ألقــوا يوســف فــي غيابــة الجــّب عــشاء يبكــون  

 فمـا فعـل يوسـف:  قـال،ال: ؟ قالوا ما لكم يا بنّي؟ هل أصابكم في غنمكم شيء: أصواتهم فزع وقال
���c��b����a}�}�}�}� :قالوا؟  �̀�_�� �̂��]��\��[�����Z��Y�c��b����a�� �̀�_�� �̂��]��\��[�����Z��Y�c��b����a�� �̀�_�� �̂��]��\��[�����Z��Y�c��b����a�� �̀�_�� �̂��]��\��[�����Z��Y�z�z�z�z     فبكى الشيخ وصاح

؟ فجـاءوه بـالقميص عليـه دٌم كـذب، فأخـذ القمـيص فطرحـه علـى  أيـن القمـيص: بأعلى صـوته، وقـال
إن : لنــاو ومــا أنــت بمــصّدقنا علــى ق: الو اقــ ثــم ، ثــم بكــى حتــى تخــضب وجهــه مــن دم القمــيصوجهــه

  . )١( في ادعائنا هذا ادقينيوسف أكله الذئب، ولو كنا ص

   �������k��j��ihg���f��e���k��j��ihg���f��e���k��j��ihg���f��e���k��j��ihg���f��ezzzz.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة

ضــمير منفــصل مبنــّي فــي محــّل رفــع ) أنــت(نافيــة عاملــة عمــل لــيس ) مــا(اســتئنافّية ) الــواو(  
) لــو( اعتراضــّية) الــواو( خبــر مــا الً  منــصوب محــمجــرور لفظــاً ) مــؤمن(حــرف جــّر ) البــاء(اســم مــا 

خبـر ) صـادقين(ضمير في محّل رفع اسم كـان ) نا( فعل ماض ناقص) اكنّ (حرف شرط غير جازم 
   .)٢( كّنا منصوب وعالمة النصب الياء

حتــى ولــو كــانوا  � ســمية المنفيــة تــدل علــى عــدم تــوقعهم أن يــصدقهم يعقــوبالجملــة اال   �
  . أنفسهمن في أنفسهم شك من صدقهمصادقين، أل

  �������:مناسبة الفاصلة
ة ومكـرهم بـأخيهم، وتعـددت طـرق الخديعـة والكـذب علـى الوالـد الحـاني لما كثرت حيل اإلخـو   

الـــذي ال يملـــك أمـــام هـــذا المكـــر والكيـــد المتعـــدد الحلقـــات، إال أن يكلمهـــم بلغـــة العطـــف والحنـــو إلـــى 
أقـصى درجاتــه، بمـا يملكــه مــن قلـوب األنبيــاء التـي ال تحمــل نــوع حقـد أو غــل أو حـسد، فلمــا أحــسوا 

وان كـان الوالـد يحـس مـن -اربت علـى الظهـور واالنكـشاف بـين يـدي والـدهم بأن أالعيبهم كثرت  وق
 قــالوا لوالــدهم وكلهــم شــك فــي -البدايــة بــأنهم كــاذبون فــي أقــوالهم، وأن أالعيــبهم لــم تنطلــي قــط عليــه

 ألنهـم لـم يعتــادوا صـدقًا ومـا كــان  k��j��ik��j��ik��j��ik��j��i����zzzz}�}�}�}������������� حتــى  h��g�����f��eh��g�����f��eh��g�����f��eh��g�����f��e����zzzz}�}�}�}�تـصديقه لهـم 
  . بطنوا الحقد على أخيهم كحال من اتصف بالصدقحالهم مع والدهم منذ أ

لمــا ظهــر لــه مــنهم مــن قــوة التهمــة  � لــم يــصدقهم يعقــوب: (        يقــول وهبــة الزحيلــي معقبــاً 
�: حّسوا هم بضعف حجتهم حينما قالواوأ، وكثرة األدلة على خالف ما قالوه �� �� �� �

                                      

  . بتصرف)١٥/٥٧٨( تفسير الطبري :انظر (1)
  ).٣٩٥- ١٢/٣٩٤(محمود صافي : نآالجدول في إعراب القر  (2)



   ٤٩

{{{{k��j��ik��j��ik��j��ik��j��izzzz  تتهمنــا فــي هــذه ، والك مــن أهــل الثقــة والــصدق مــا صــدقتناأي ولــو كنــا عنــد 
   .)١( ) القضية لشدة محبتك ليوسف

�q���p���o��n�mq���p���o��n�mq���p���o��n�mq���p���o��n�m��������������������{��zx��w��v��u��t��s��{��zx��w��v��u��t��s��{��zx��w��v��u��t��s��{��zx��w��v��u��t��s����������������}���}���}���}}�}�}�}� :قولـــه تعـــالى���-١٣
��a��`��_����~��a��`��_����~��a��`��_����~��a��`��_����~zzzz ] ١٨:يوسف[  

    :لتفسير اإلجماليا
أخـذوه مـن بـل ، لـيس دم أخـيهما بقميـصه ملّطخـا بـدم وزاد في التلبيس والتدليس أنهم جـاؤو (   

ولكـن ، ن هذا قميصه الذي أكلـه فيـه الـذئب، موهمين أوها، ولطخوا ثوب يوسف بدمهادم سخلة ذبح
ان مـن افتـراس إذ لـو كـ، ب ويـشّقوه، فنـسوا أن يخرقـوا الثـو ه أبـت إال أن يظهـر آثـار جـريمتهمإرادة اللّـ

لـى مـا وقـع فـي نفـسه مـن ، فلم يصدقهم يعقـوب وأعـرض عـنهم وعـن كالمهـم إالذئب لتمزق القميص
،  غيـــر مـــا تـــصفون وتـــذكرون منكـــراً هونـــت لكـــم أنفـــسكم الـــسيئة أمـــراً بـــل زينـــت و ، فقـــال يـــهلبـــسهم عل

، وأســتعين بالّلــه حتــى يفــرج الكــرب بعونــه  علــى هــذا األمــر الــذي اتفقــتم عليــه جمــيالً فــسأصبر صــبراً 

هــو « : يــل فقــالئل عــن الــصبر الجمُســ  �يــروى أن النبــي  و ،ولطفــه، فالــصبر الجميــل أولــى بــي

علـى شـر ، وهـو المعـين على ما تذكرون من الكـذب zzzz{��~����{��~����{��~����{��~����}�}�}�}�، )٢( »  معهالذي ال شكوى
  . )٣( ) ما تصفون من الحدث األليم

   zzzz{��~���_`��a{��~���_`��a{��~���_`��a{��~���_`������a.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة

َعلــى (والجملــة مــستأنفة ه خبــر ) المــستعان(مرفــوع مبتــدأ لفــظ الجاللــة ) اهللا( اســتئنافية )الــواو(  
ألنه  مضارع مرفوع بثبوت النون )تصفون( )مستعان(ـمتعلقان ب الجار والمجرور  ما موصولية و)ما

  . )٤(  فاعل والجملة صلة)الواو(ومن األفعال الخسة 
  بعدهم وهي أنّ  من الجملة االسمية تفيد ثبوت قاعدة هامة علمها األنبياء والصالحون   �

  . هو المرتجى وعليه المعتمد في عظائم األمور� اهللا 
  :مناسبة الفاصلة

  الباحث أن هذه الفاصلة متصلة بآيتها أتم اتصال، كيف ال وهـي توضـح لجـوء يعقـوبيرى  
ــ إلــى جنــب اهللا والركــون إليــه، و التــسليم لــه ســبحانه، بعــد مــا رأى حيــل أبنا� ــه ِئ ه ومخــادعتهم ل

ن أخــيهم وقــد وصــل بهــم الكيــد والمكــر إلــى أن جــاءوا بقمــيص يوســف ملطــخ بالــدم وادعــوا بــأن أبــش

                                      

  ).١٢/٢٣٥(التفسير المنير (1) 
  ).٣/٥٥( حاشية السندي على صحيح البخاري (2)
  ).١٢/٢٢٣(التفسير المنير  (3)

   ).٢/٨٢(دعاس : إعراب القران الكريم(4) 



   ٥٠

كذبًا -و قالوا بأن هذا الذي يراه الوالد ما هو إال آثار اعتداء الذئب على جسد أخيهم الذئب قد أكله 
 فما كان من الوالد بعد كل تلك االفتراءات واالدعاءات الكاذبة إال أن يصبر ويحتـسب أمـره -وافتراءً 

واحـدة تلـو ، ويستعين به على هذا الكيد العظيم، الـذي ال ينفـك اإلخـوة عـن إبـرام حلقاتـه �إلى اهللا 
   .األخرى، حتى يتسنى لهم أن يستفردوا بحب هذا الوالد بعد إبعاد ابنه عن أنظاره

p��om��l�����k��jh��g��f���e��d��cp��om��l�����k��jh��g��f���e��d��cp��om��l�����k��jh��g��f���e��d��cp��om��l�����k��jh��g��f���e��d��c����������r��r��r��r}�}�}�}� :قولـــه تعـــالى���-١٤
u��t��su��t��su��t��su��t��szzzz ]١٩:يوسف[  
    :التفسير اإلجمالي

ي لهــم المــاء، فأرســلوا رجــًال مــنهم إلــى البئــر ليــستقمــسافرة  البئــر قافلــةبمكــان وجــود ت ر ومــ  
المـــاء، ى و، فأخرجـــه الرجـــل ومـــن معـــه مـــن الـــواردين علـــلق يوســـف بالـــدَلـــفـــأدلى دلـــوه فـــي البئـــر، فتع

 يـن علـى المـاء لكـيالداشـتروه مـن وار  مه إن قالوا لمن معهم، و به وا برؤيته، وعادوا إلى القافلةر واستبش
 وأخفـوه عـن أعـين النـاس لكــيال ، خبـرهةيـشاركهم اآلخـرون مـن رفـاقهم فـي القافلـة فيـه إن علمـوا حقيقـ

، يعلم ما كانوا يعملون �ن بضاعة من جملة تجارتهم، واُهللا و يدعيه أحد من أهل ذلك المكان، ليك
ى هذا غالم يباع، فباعه بثمٍن قليـٍل ر يا بش: ادى أصحابه وقالفن فذكروا خبره لواردها، قافلةوجاءت 

   .)١( قافلةإلى وارد ال

   ��������u��t��s��ru��t��s��ru��t��s��ru��t��s��rzzzz.����..}}}} :تحليل الفاصلة

) مـا(حـرف جـّر ) البـاء(خبر مرفوع ) عليم(لفظ الجاللة مبتدأ مرفوع ) الله(استئنافّية ) الواو(  
   .)٢(  فاعل)الواو(ومضارع مرفوع ) يعملون(حرف مصدرّي 

  .الجملة االسمية تفيد ثبوت علم اهللا الدائم باألشياء    �
  :مناسبة الفاصلة

 مطلــع علــى خبايــا النفــوس و الــصدور مــن تخطــيط � اهللا جــاءت الفاصــلة هنــا لتؤكــد أن  
}�}�}�}���������:  � نبأ إخوته يوسف ونبأ أصحاب القافلة وشأنهم معه أردف ذلك بقوله �وتدبير بعدما ذكر 

u��t��s��ru��t��s��ru��t��s��ru��t��s��rzzzz.  
 مـنهم فلكـل يوسـف، إخـوة يعملـه وما السيارة هؤالء يعمله بما أي : (محمد رشيد رضا يقول   

 مــع أمـرهم يوسـف وٕاخـوة بـه، فيتجـرون لهـم عبــد أنـه بالباطـل يـدعون الـسيارة: � يوسـف فـي أرب

                                      

  .بتصرف) ١/١٦١٦(أسعد حومد : أيسر التفاسير(1) 
  ).١٢/٣٩٨(محمود صافي : الجدول في إعراب القرآن(2) 



   ٥١

 كل فوق فيه � اهللا وحكمة باطل، كيد وأنه معلوم إياه الذئب أكل ودعوى وتغريبه إخفائه في أبيهم
    .)١( )ذلك

ــــــــــــــالى���-١٥ ــــــــــــــه تع  ��z���y��x��wzzzz}��|��{��~�������z���y��x��w}��|��{��~�������z���y��x��w}��|��{��~�������z���y��x��w}��|��{��~�����}�}�}�}� :قول
  ]٢٠:يوسف[

    :التفسير اإلجمالي
ث فــي مــصر بــثمن قليــل نــاقص عــن ثمــن المثــل مــن الــدراهم دَ يــل الَحــوبــاعوا الغــالم الجم(   

 وكانوا في هذا البيع مـن ،فما فوق أربعين درهمازنون إال ما بلغ و ، وكانوا ال ي، ال وزناً المعدودة عّداً 
ولـو سـألهم أحـد أن يعطـوه يـوّدون الـّتخلص منـه بـأي حـال،  فهـم الراغبين عنه الـذين ال يعرفـون قـدره

   .)٢() وقد اشتراه عزيز مصر دون أن يعلموا منزلته عند اهللا تعالى،،  ثمن لفعلوايرغاه بي إ

   zzzz|��{~���|��{~���|��{~���|��{~�������.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة 

) الهـــاء(حـــرف جـــّر و) فـــي( اســـم كـــان )الـــواو(و فعـــل مـــاض نـــاقص) كـــانوا(عاطفـــة ) الـــواو(  
لـى اخـتالف فـي والضمير يعود على يوسف أو علـى الـثمن ع ضمير في محّل جّر متعّلق بالزاهدين

   .)٣( وعالمة الجّر الياء جاّر ومجرور متعّلق بخبر كانوا) من الزاهدين(التفسير 
 ومنهـا عـدم الرغبـة �عند أبناء يعقوب الجملة الفعلية تفيد تجدد تكرر الصفات السلبية    �

  .، والزهادة فيهيوسففي أخيهم 
  :مناسبة الفاصلة 

- اتفقوا علـى بيعـه�لي، حيث إن إخوة يوسف التناسب بين الفاصلة وما قبلها ظاهر ج  
 بأي ثمـن حتـى ولـو كـان قلـيًال، ألن المـراد عنـدهم لـم يكـن الـثمن ولكـن الـتخلص -على أحد األقوال

، وٕابعــاده عــن مــرأى والــده، ومــا أبــشعها مــن صــورة تلــك التــي تجلــت فيهــا نفــسيات �مــن يوســف 
فع بـــين أيـــديهم الـــدم أو حتـــى العالقـــات اإلخـــوة عنـــدما تخلـــو عـــن كـــل عالقـــات األخـــّوة فلـــم يعـــد يـــش

اإلنــسانية، وذلــك كــان نتيجــة مــا مــألت بــه قلــوبهم مــن الحــسد والغيــرة لهــذا األخ الــصغير الــذي لـــم 
يرتكـب أي ذنــب غيــر أنــه كــان محببـًا إلــى قلــب والــده، فناســب هـذه النفــوس التــي تخلــت عــن الرحمــة 

بعدم رغبتهم في بقاءه معهم وتخلـيهم عنـه،  �واإلنسانية في هذه الفترة من حياتهم أن يصفهم اهللا 
، وذلـك واضـح )٤( والزهادة في اَألشياء كلهـا ضـد الرغبـة، ضد الرغبة والحرص على الدنيا: )والزهد(

                                      

  ).١٢/٢٢٣(نار  تفسير الم(1)
  ).٢/١١٠٠ ( الزحيليوهبة: التفسير الوسيط(2) 
  ).١٢/٤٠٠( محمود صافي :نآالجدول في إعراب القر  (3)
  ).٣/١٩٦(ابن منظور :  لسان العرب(4)



   ٥٢

من بيعهم له بثمن قليل وال ُيظهر معنـى قلـة الـثمن الـذي بـاعوه بـه أكثـر مـن الكلمـة التـي اسـتخدمها 
  .يقول أي شيء يأتي من ورائه يعتبر غنيمة لنا، ولسان حالهم )بخس(القرآن وهي كلمة 

  
  ]٣٤-٢١:اآليات[ : المقطع الثالث���� 

  طبيعة العيش يف القصر، والتعرض إلغواء امرأة العزيزطبيعة العيش يف القصر، والتعرض إلغواء امرأة العزيز
� �
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   ٥٣
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�Å����Ä��Ã��Â�Å����Ä��Ã��Â�Å����Ä��Ã��Â�Å����Ä��Ã��Âzzzz ]٢١:يوسف[  
    :التفسير اإلجمالي

� �� �� �� ��{�{�{�{��¦��¥��¤��£���¢��¦��¥��¤��£���¢��¦��¥��¤��£���¢��¦��¥��¤��£���¢zzzz  أحــسني مرَأتــه  ال،ذي كــان علــى خــزائن مــصرو العزيــز الــوهــ
، لمــا نتبنــاه، وكـان عقيمـاً �������� أو تعهـده َعـسى َأْن َيْنَفَعنـا فــي ضـياعنا وأموالنـا ونــستعين بـه فـي مـصالحنا

  فـي أرضه، وعطفنـا عليـه قلـب العزيـز َمكنـاوكذلك كما نجيناه من القتل والبئـر، تفّرس به من الرشد
ِلُنَعلَمــُه ِمــْن تعبيــر ، حتــى صــار رئــيس حكومتهــا ووزيــر ماليتهــا وَ يهــامــصر وجعلنــا لــه مكانــة رفيعــة ف

 َعلى َأْمِرِه أي ال يعجزه شـيء، فـال يمنـع عمـا َواللُه غاِلبٌ ، لنملكه أو ليتصرف فيها بالعدلو ، الرؤيا
   .)١( ، وال ينازع فيما يريديشاء
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 )علــــى َأمــــره( خبــــره والجملــــة مــــستأنفة )غالــــب(مبتــــدأ لفــــظ الجاللــــة  )اهللا( اســــتئنافية )والــــوا(  
 )النــاسِ (اســمها والجملــة معطوفــة  )لكــن( عاطفــة )الــواو( مــضاف إليــه )الهــاء( و)غالــب(ـ متعلقــان بــ

جملـة  فاعـل وال)الـواو(مضارع مرفوع بثبوت النـون و) يعلمون( نافية و)ال( )ال َيْعَلُمونَ (مضاف إليه 
  . )٢( خبر
  . ماً لة االسمية تدل على أن أمر اهللا هو الغالب دائمالج   �

  :مناسبة الفاصلة
 لـــيس كعلـــم البـــشر وتقـــديره لـــيس �الفاصـــلة هنـــا جـــاءت مـــستحكمة فـــي مكانهـــا فعلـــم اهللا   

 نافـذ ال محالـة فـأمره بـين الكـاف والنـون ال يحجبـه حاجـب وال يقـف دونـه �كتقديرهم، ألن أمر اهللا 
 إلـى أجـل تعـالى، ولو تأخر وعد اهللا عن الناس فـال يعنـي ذلـك أنـه لـن يتحقـق ولكـن يـؤخره اهللا حائل
 حيث تظهر حكمة الخالق في وضع األشياء في أماكنها المناسبة وهذا من مقتضى الحكمـة، ،معين

 فــي تفــسيره حيــث -رحمــه اهللا-الــشعراوي موضــع كــالم رقيــق ينبــه إليــه ومــن الجميــل ذكــره فــي هــذا ال
م قـد خـاب؛ وأن مـراد اهللا  فـسيعرفون أن مـراده�ولو نظر إخوته إلى ما آل إليـه يوسـف : ( وليق
، وهـذا شـأن الظـالمين  وهم لو علمـوا ذلـك لَـَضنوا عليـه باإللقـاء فـي الُجـبإكرام يوسف قد غلب � ب

     .)٣() جميعًا 

                                      

  .بتصرف) ٢/٢٣٤(وهبة الزحيلي :  التفسير المنير(1)
  ).٢/٨٣(دعاس :  إعراب القرآن الكريم(2)
  ).١/٤٣٨٥( تفسير الشعراوي (3)



   ٥٤

  ]٢٢:يوسف[  È��ÇÈ��ÇÈ��ÇÈ��Ç������������Ð��Ï��Î��Ì��Ë��ÊÉ�Ð��Ï��Î��Ì��Ë��ÊÉ�Ð��Ï��Î��Ì��Ë��ÊÉ�Ð��Ï��Î��Ì��Ë��ÊÉ�zzzz}�}�}�}� :قوله تعالى���-���١٧
  :تفسير اإلجماليال

ولما بلغ منتهى اشتداد جسمه وقوته وهو سن الوقوف ما بين الثالثين إلى األربعين آتيناه (   
، أي تفقهـا فـي الـدين: وعلمـاً ، أو نبـوة ، و حكمـا بـين النـاس وفقهـاأ،  العلم المؤيـد بالعمـلووه: احكم

نجـزي كـل مـن يحـسن فـي  مثل ذلك الجزاء العجيب، و � وقد جعل إيتاؤهما جزاء لعمله ،كيف ال
،  جملتهــا معانــاة األحــزان والــشدائدعملــه فيجــب أن يكــون ذلــك بعــد انقــضاء أعمالــه الحــسنة التــي مــن

وفي تعليق الجزاء المذكور بالمحسنين إشعار بعلية اإلحسان له وتنبيه على أنه سبحانه إنما آتاه مـا 
  . )١( )  اإلحسان إال اإلحسانهل جزاءو آتاه لكونه محسنا من أعماله متقيا في عنفوان أمره 
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 )المحـــسنين( فعـــل مـــضارع وفاعـــل)نجـــزي( نعـــت لمـــصدر محـــذوف)كـــذلك(عاطفـــة ) الـــواو(  
   .)٢( مفعول به

  . بالحسنىعباده المحسنيناهللا ل الجملة االسمية تفيد ثبات القاعدة الربانية في مجازاة   �
  :مناسبة الفاصلة 

ــاعقــال    نبــوة أو ملكــة يكــف بهــا : حكمــة أي آتينــاه بعظمتنــا مجتمــع قــواهبلــغ ولمــا (  :يالبق
 أي تبيينًا للشيء على :كمة؛ وعلماً النفس عن هواها فال يقول وال يفعل إال أمرًا فصًال تدعوا إليه الح

    .)٣()  نجزي المحسنين مثل ذلك الجزاء الذي جزيناه بهو  له ألنه محسن  جزاءً ،ما هو عليه

ــــالى���-١٨ ــــه تع L��K��J������I��H��G��F��E��D��C��B��AL��K��J������I��H��G��F��E��D��C��B��AL��K��J������I��H��G��F��E��D��C��B��AL��K��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A����������N��N��N��N}�}�}�}� :قول
Z��Y��X��W��U��T��S��R��P��OZ��Y��X��W��U��T��S��R��P��OZ��Y��X��W��U��T��S��R��P��OZ��Y��X��W��U��T��S��R��P��Oz�z�z�z�  ]٢٣:يوسف[� �

    :التفسير اإلجمالي
فمارســت كــل أســاليب الغوايــة  لهـا، عــشيقا يكــون أن أرادت بيتهــا فـي هــو التــي المــرأة هـذه إن  

 ربـه وٕارادة هـو إلرادتـه مخالفـا منـه هي يدتر  ما منها يريد أن ألجل ؛والمخادعة حتى يقع في حبائلها
 احتاجـت لمـا بيتهـا مخـادع فـي بـه تخلـو وهـي إليهـا ميـل أدنى منه رأت ولو، )أمره على غالب واهللا(

: واألبـواب األخـرى، وقالـت لـه فيـه، كانا الذي المخدع باب إغالق أحكمت و بالمراودة، مخادعته إلى
 هـذه وعلـل ، الفاسـقين الجـاهلين مـن أكـون أن يعيـذني فهو به نوأتحص  باهللا أعوذ: أقبل وبادر، قال

 بربه  أراد أنه ويحتمل وخيانتكم، عصيانه من يعصمني فهو كله، أمري ولي � إنه بقوله االستعاذة

                                      

  ).٢٦٤- ٤/٢٦٣( تفسير أبي السعود (1)
  ).٤/٤٦٩(محي الدين الدرويش : ن وبيانهآإعراب القر  (2)
  ).٤/٢٦( نظم الدرر (3)



   ٥٥

 ألنفــسهم الظــالمون يفلــح ال إنــه: فقــال نفــسه بنزاهــة خــاص هــو بمــا امتناعــه علــل ثــم العزيــز، مالكــه
 اإلمامــة مقــام ببلــوغ الــدنيا فــي يفلحــون وال وشــرفهم، أعراضــهم ىعلــ والتعــدي لهــم كالخيانــة وللنــاس

   .)١( ورضوانه ونعيمه اهللا بجوار اآلخرة في وال العادلة، والرياسة الصالحة

   ���������Z��Y��X���WZ��Y��X���WZ��Y��X���WZ��Y��X���Wz�z�z�z.����..}}}} :تحليل الفاصلة

خبـر إّن مرفـوع ) ربـيّ  ()نّ إ(ضمير في محّل نـصب اسـم ) الهاء(و حرف مشّبه بالفعل) إنّ (  
 فعــل مــاض) أحــسن(ضــمير مــضاف إليــه ) اليــاء(لمقــّدرة علــى مــا قبــل اليــاء  لرفــع الــضّمةوعالمــة ا

) اليـــاء(وصب الفتحـــة المقـــّدرة علـــى األلـــف  وعالمـــة النـــمفعـــول بـــه منـــصوب) مثـــواي(لفاعـــل هـــو وا
) يفلــح(نافيــة ) ال(ضــمير الــشأن فــي محــّل نــصب اســم إّن ) الهــاء(مثــل األول و) إنّ (مــضاف إليــه 

   .)٢( فاعل مرفوع، وعالمة الرفع الواو) ظالمونال(مضارع مرفوع 

ن الجـزاء مـن جـنس  وذلـك أل،الجملة االسمية تفيد استقرار القاعدة بعدم فـالح الظـالمين � 
  .العمل

  :مناسبة الفاصلة
قويًا حاسـمًا علـى مـا أقـدمت عليـه امـرأة العزيـز مـن إغـراءات فلـم يكـن  �كان رد يوسف   

 وااللتجاء إليه، وألنه علم علما يقينيا بأن الذين يتعدون � باهللا نحصيليقوى على إغراءاتها إال بالت
  .حدود اهللا فيظلمون أنفسهم والناس سيكون مصيرهم الخسران وعدم الفالح

 المباشـر � يوسـف رد أن في وقاطع صريح هنا النص: ( -رحمه اهللا-يقول سيد قطب   
 وجـزاء حـدوده وبتـذكر عليـه، � اهللا نعمـة بتـذكر المـصحوب التـأبي، هو كان السافرة المراودة على
   .)٣()  الحدود هذه يتجاوزون من

ــالى���-١٩ ــه تع \��[��^`�������k��j��i��hf��e��d��c��b������a��`^��]��\�����k��j��i��hf��e��d��c��b������a��`^��]��\�����k��j��i��hf��e��d��c��b������a��`^��]��\�����k��j��i��hf��e��d��c��b������a}�}�}�}� :قول
llll������q��p��o���n��q��p��o���n��q��p��o���n��q��p��o���nzzzz  ]٢٤:يوسف[� �

    :ر اإلجماليالتفسي
ــم يقــع منــه هــم بهــا ويــستدلون علــى مــا يــذهبون إليــه    مــن أكثــر المفــسرين علــى أن يوســف ل

فوجـود ، تفيـد انتفـاء شـيء لوجـود متعلـق آخـر التـي هـي فـي اللغـة العربيـة )لوال(استعمال الـنص أداة 
وقـد بـرأ  الهم منه يقوم على انتفـاء رؤيـة البرهـان ولكـن وجـدت رؤيـة البرهـان فـانتفى الهـم مـن جانبـه،

                                      

  ). ٢٢٩-١٢/٢٢٧(ا محمد رشيد رض: تفسير المنار: انظر(1) 
  ).١٢/٤٠٦(محمود صافي : الجدول في إعراب القرآن(2) 
  ).٤/٣٠١(في ظالل القرآن (3) 



   ٥٦

الـذين أخلـصهم في اآلية وقال انه صرف عنه السوء والفحشاء ألنـه مـن عبـاد اهللا   �اهللا يوسف 
   .)١(ربهم لطاعته عن فعل ما يشينهم من المعاصي 

الكبيــر  الــرازي فــي تفــسيره ولإلمــام ،حــشةلــم يــأت بالفا �هــذا وال خــالف فــي أن يوســف   
 ، والمــرأة وزوجهــا�بهــذه الواقعــة هــم يوســف  إن الــذين لهــم تعلــق (: نكتــة ال بــأس بإيرادهــا قــال

يبق لمسلم  عن الذنب فلم � وكلهم قالوا ببراءة يوسف ،يس وٕابل، ورب العالمين، والشهود،والنسوة
 الفـضيحة إن �ال الذين نسبوا إلى يوسف هؤالء الجه : هذا نقول، وعند ...توقف في هذا الباب 

بطهارتـه وٕان كـانوا مـن أتبـاع إبلـيس وجنـوده فليقبلـوا  �كانوا من أتباع دين الّله فليقبلوا شـهادة اللّـه 
  .)٣) (٢( )إقرار إبليس لطهارته

   �����q��p��onq��p��onq��p��onq��p��onz�z�z�z.����..}}}} :تحليل الفاصلة

مـن ( )إن(ضـمير متـصل مبنـي فـي محـل نـصب اسـم ) الهـاء(حرف مـصدري ناصـب  )إن(  
   . صفة لعبادنا)المخلصين(، )إن(جار ومجرور متعلقان بخبر ) عبادنا
  .�الجملة االسمية تدل على ثبوت هذه الصفة ليوسف    �

   :مناسبة الفاصلة
  )�{�{�{�{q��p��onq��p��onq��p��onq��p��onzzzz هللا  مخلصون فهم الشوائب من وصفاهم ربهم أخلصهم الذين 

 مــا كــل مــن والوقايــة والعنايــة والنبــوة بالواليــة عنــده ومخلــصون لــه، وعبــادتهم وحــبهم بــه إيمــانهم فــي
 عن  لنصرفه:  يقل ولم عنه، والفحشاء للسوء اهللا لصرف تعليل والجملة عليهم، ويسخطه عنه يبعدهم
  .)٤()  عنهما فيصرف إليهما يتوجه لم بل عليهما، يعزم لم فإنه والفحشاء السوء

  

                                      

   . بتصرف)١/١٦٢١(أسعد حومد : سيرأيسر التفا (1)
  ).٢٣-٩/٢٢(الرازي : مفاتيح الغيب(2) 
  ).٤٧٢-٤/٤٧٠(محي الدين الدرويش : إعراب القرآن وبيانه(3) 
  ).٣٣١-١٢/٢٣٠(ا محمد رشيد رض: تفسير المنار (4)



   ٥٧

����z��y��x��w��v��u���t���s�|��{��z��y��x��w��v��u���t���s�|��{��z��y��x��w��v��u���t���s�|��{��z��y��x��w��v��u���t���s����������a}��|�}�}�}�}� :قوله تعالى���-٢٠ �̀�_��~���a�� �̀�_��~���a�� �̀�_��~���a�� �̀�_��~�
���i���h�����g��f��������e���d��c��b���i���h�����g��f��������e���d��c��b���i���h�����g��f��������e���d��c��b���i���h�����g��f��������e���d��c��b����jjjj����������v��u������t��s��r�p��o��n��m��l��v��u������t��s��r�p��o��n��m��l��v��u������t��s��r�p��o��n��m��l��v��u������t��s��r�p��o��n��m��l

�������~��}��|��{��z��y��x���������w�������~��}��|��{��z��y��x���������w�������~��}��|��{��z��y��x���������w�������~��}��|��{��z��y��x���������w������ª����©�� �̈�§���¦��¥��¤����£��¢��ª����©�� �̈�§���¦��¥��¤����£��¢��ª����©�� �̈�§���¦��¥��¤����£��¢��ª����©�� �̈�§���¦��¥��¤����£��¢
��«��«��«��«�������¼���»��º� �̧�¶����µ�� �́��³��²��±��°�� �̄�®���¼���»��º� �̧�¶����µ�� �́��³��²��±��°�� �̄�®���¼���»��º� �̧�¶����µ�� �́��³��²��±��°�� �̄�®���¼���»��º� �̧�¶����µ�� �́��³��²��±��°�� �̄�®zzzz  ]٢٨-٢٥:يوسف[  
    :اإلجماليالتفسير 
وحــدثت المفاجــأة المخجلــة، وقــدم عزيــز مــصر، وتــسابق يوســف وهــي إلــى البــاب، يوســف (   
 ولحقتـــه فـــي أثنـــاء هربـــه، وقّطعـــت أو مّزقـــت ،يريـــد الفـــرار، وهـــي مـــسرعة لمنعـــه مـــن الخـــروج �

����f��������e���d��c��b��a}�}�}�}� :درت إلى االفتراء عليه، قائلة لزوجهـا ثم با،قميصه من الخلف �̀�_��f��������e���d��c��b��a�� �̀�_��f��������e���d��c��b��a�� �̀�_��f��������e���d��c��b��a�� �̀�_
���i���h�����g���i���h�����g���i���h�����g���i���h�����g����jjjjz�z�z�z�  ١( ) فإنه يستحق إما السجن أو التعذيب المؤلم(.   

إن كان قميصه قد مـن  :بقولهوهنا يذكر السياق أن أحد أهلها حسم بشهادته في هذا النزاع   
 وٕان كــان ،عتــداء عليهــا فهــي صــادقة وهــو كــاذبو يريــد االل فــذلك إذن مــن أثــر مــدافعتها لــه وهــُبــقُ 

صه منهــا وتعقبهــا هــي لــه حتــى البــاب، فهــي كاذبــة وهــو ر فهــو إذن مــن أثــر تملــُبــقميــصه قــد مــن دُ 
، فمـن بـاب ول ألنه إن صح يقتضي صـدقها وكذبـه، فهـي الـسيدة وهـو فتـى وقدم الفرض األ،صادق

 تبـين لـه حـسب الـشهادة المبنيـة علـى����  ���³��²����³��²����³��²����³��²�zzzz®��¯��°��±�®��¯��°��±�®��¯��°��±�®��¯��°��±�}�}�}�}� ،اللياقة أن يذكر الفـرض األول
الطبقـــة (هنـــا تبــدو لنــا صـــورة مــن ، و التــي دبـــرت االتهــام، وهــي منطــق الواقــع أنهـــا هــي التـــي راودت

؛ وميـل إلـى كتمانهـا عـن المجتمـع، وهـذا رخاوة في مواجهة الفـضائح الجنـسيةجلية واضحة،  )الراقية
 والتلطف في ،في العروقي مواجهة الحادث الذي يثير الدم اللباقة ف، ولم يكن رده إال هو المهم كله

إن : فإنـه ال يـسوء المـرأة أن يقـال لهـا ،لسيدة بنسبة األمر إلى الجنس كله، فيما يشبه الثناءمجابهة ا
 فهو داللة في حسها على أنها أنثـى كاملـة مـستوفية لمقـدرة األنثـى علـى الكيـد العظـيم! كيدكن عظيم

)٢( .  

����º«���¼��������.����..}}}} :تحليل الفاصلة �̧�¶���µ¼���»��º�� �̧�¶���µ¼���»��º�� �̧�¶���µ¼���»��º�� �̧�¶���µzzzz   

ضـمير فـي محـّل جـّر مـضاف إليـه ) كـنّ ( واسم منصوب) كيدكنّ (مشّبه بالفعل حرف ) إنّ (  
   .)٣( فوعر خبر م) عظيم(المشّددة عالمة جمع اإلناث ) النون(و

  .الجملة االسمية بما فيها من التأكيد تفيد استقرار الكيد لدى النساء، وعظمته   �

                                      

  ).٢/١١٠٢ (وهبة الزحيلي: التفسير الوسيط(1) 
  .)٤/٣٠٢(سيد قطب : في ظالل القرآن: انظر(2) 
  ).١٢/٤١٠(محمود صافي : الجدول في إعراب القرآن(3) 



   ٥٨

  :ةمناسبة الفاصل
جــاءت الفاصــلة متمكنــة فــي مكانهــا حيــث أبــرزت المعنــى بــصورة واضــحة وجليــة، فلمــا ثبــت   

 من التهمة الملقاة إليه وأن امرأته هي صاحبة الكيد واإلغواء مـن البدايـة، �للعزيز براءة يوسف 
ة ما كان منه إال أن رجع إلى تفحص طبيعة النساء ليرى ما تخفي، فتأكد أن هذه الفعلة كانت نتيج

مــا انطــوت عليــه طبيعــة النــساء مــن مكــر وكيــد اكبــر واشــد مــن كيــد الرجــال وذلــك نــاتج عــن تغليــب 
  .جانب العاطفة عندهن، وضعفهن أمام إغواء الشيطان

ـــــــالى���-٢١ ـــــــه تع ��� Á���À���¿��¾Á���À���¿��¾Á���À���¿��¾Á���À���¿��¾��������Ä��ÃÄ��ÃÄ��ÃÄ��Ã����������������É��È��Ç��Æ����É��È��Ç��Æ����É��È��Ç��Æ����É��È��Ç��Æzzzz}�}�}�}� :قول

  ]٢٩:يوسف[
    :التفسير اإلجمالي

، أن امرأتــه قــد أخطــأتبــُيِقــر الــذي ،  عزيــز مــصرلــسورة بعــد ذلــك إلــى موقــفوتعــود آيــات ا  
ا سياسـة بعـض أهـل الجـاه وهذا يبـين لنـ، أن يعرض عن هذا األمر ِلَيكتمه � ويطلب من يوسف

؛ فنجد الرجـل ذا الجـاه وهـو يتـأبى أن يـرى أهلـه فـي  ، وهو أمر نشاهده في عصرنا أيضاً مع بيوتهم
، ويحــاول كتمــان لغيــُر أهلــه فــي مثــل هــذه القــضيةى ا، ويتــأبى أكثــر مــن ذلــك فيــرفض أن يــر ةخطيئــ

 �يوســف مــن  يطلــب، فعزيــز مــصر يكفيــه مــا حــدث لــه مــن مهانــة الموقــفاألمــر فــي نفــسه؛ ف
 وهو فـي قولـه هـذا ُيِقـر بـأن االستغفار على ما بدر منها، زوجته منو اإلعراض عن مثل هذا األمر 

، وهـو فـي موقـف َال منهجًا سماوياً  �عرف عن اهللا ذنبًا قد وقع؛ وهو لن ُيِقر بذلك إال إذا كان قد 
   .)١( � يسعه فيه إال أن يطلب منها أن تستغفر اهللا

   ���������ÉÈ�ÇÆ�ÉÈ�ÇÆ�ÉÈ�ÇÆ�ÉÈ�ÇÆzzzz.����..}}}} :تحليل الفاصلة

ضـــمير متـــصل ضـــمير المخاطبـــة فـــي ) الكـــاف(حـــرف نـــصب وتوكيـــد مـــشبه بالفعـــل و) إن(  
تــصل مبنــي علــى ضــمير م) التــاء(فعــل مــاض مبنــي علــى الــسكون ) كنــت) (إن(محــل نــصب اســم 

جــار ومجــرور وعالمــة جــر االســم اليــاء ألنــه جمــع ) مــن الخــاطئين(الكــسر فــي محــل رفــع اســم كــان 
   .)٢(مع اسمها وخبرها في محل رفع خبر إن ) كان(مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين 

من الجملة االسمية تفيد التأكيد على ثبات الخطأ الواضح عند امرأة العزيز بما صدر منها    �
  .�شطط وبعد عن المنهج الصواب بإغواء يوسف 

                                      

  . بتصرف) ١/٤٣٩٦(تفسير الشعراوي ) ١(
  ).٥/٢٩٤(بهجت صالح : اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل) ٢(



   ٥٩

  :مناسبة الفاصلة
أصبحت اآلن الصورة ظاهرة أمام أعين العزيز، وتلمـح شخـصيات الموقـف أمامـه فاسـتطاع   

وبكــل وضــوح أن يميــز بــين المــتهم والبــريء، فيوســف هــو البــريء فخاطبــه خطــاب المحــب المتــودد 
لتودد في خطابه له من حذف أداة النداء، ولكنـه وجـه وٕاننا لنلمح ا ��Á���À���¿��¾��Á���À���¿��¾��Á���À���¿��¾��Á���À���¿��¾zzzz}�}�}�}�: بقوله

الخطاب للزوجة باالستغفار عن الـذنب، وذلـك ألنـه أيقـن وتأكـد أنهـا هـي المخطئـة التـي بحاجـة إلـى 
الرجوع إلى ربها حتى يغفر لها ما كان منها من زلل وتقصير، وهكذا أبرزت الفاصلة جمال المعنـى 

  . بكل وضوح
  

�Ì�Ì�Ì�Ì�Ù��Ø��×��Õ��Ô����Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï��Î����Í���Ù��Ø��×��Õ��Ô����Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï��Î����Í���Ù��Ø��×��Õ��Ô����Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï��Î����Í���Ù��Ø��×��Õ��Ô����Ó��Ò������Ñ��Ð��Ï��Î����Í����������������Ü���Û��Ü���Û��Ü���Û��Ü���Û}��}��}��}��  : قوله تعالى���-٢٢
��ß��Þ��Ý��ß��Þ��Ý��ß��Þ��Ý��ß��Þ��Ýzzzz] ٣٠:يوسف[  

    :التفسير اإلجمالي
 تحــدث حتــى مــصر، فــي خبرهــا شــاع قــد المــرأة مــع � يوســف قــصة أن � اهللا يخبــر(   

 فــي مــسلكها عليهــا ويعــبن فعلهــا، العزيــز امــرأة علــى ينكــرن واألمــراء الكبــراء نــساء فقالــت بهــا، النــاس
 وٕانهــن الحــب، مــن لبهــا ســلب قــد إنــه وقلــن نفــسها، إلــى ودعوتــه نفــسه، عــن وعبــدها غالمهــا اودةمــر 

   .)١()  هذا تصرفها في بين واضح ضالل في يرينها

   ����������ß��Þ��Ý��Ü���Û��ß��Þ��Ý��Ü���Û��ß��Þ��Ý��Ü���Û��ß��Þ��Ý��Ü���Ûzzzz.����..}}}} :تحليل الفاصلة

 بـرالفاعل مستتر والجملة خ و  مضارع ومفعوله)َلَنراها( إن واسمها والجملة مقول القول )ِإنا(  
   .)٢(  صفة)ُمِبينٍ ( ،)نراها(ـ متعلقان ب)ِفي َضاللٍ (

  . الجملة االسمية تفيد استقرار الضالل عند امرأة العزيز على حسب نظر النسوة   �
  :مناسبة الفاصلة

، فمـا صـدر  بيـانيرى الباحث أن الفاصـلة هنـا جـاءت متمكنـة فـي مكانهـا مبينـة للمعنـى أتـم  
، بـل هـو نـاتج عـن الغفلـة ويـنم  لم يكن مرجعـه الـصواب والعقالنيـةوةمن امرأة العزيز كما تروي النس

جلـه قامـت أيبين السبب الذي مـن  ���� ��ß��Þ��Ý��Ü���Û��ß��Þ��Ý��Ü���Û��ß��Þ��Ý��Ü���Û��ß��Þ��Ý��Ü���Ûzzzz}�}�}�}�عن االنحراف والهوى فجاء قولهم هنا 
  .ل في المنهج واالنحراف في السلوكامرأة العزيز بفعلها ومراودتها لفتاها فما هو إال الضال

  

                                      

  ).١/١٦٢٧(أسعد حومد : أيسر التفاسير) ١(
  ).٢/٨٥(دعاس : إعراب القرآن الكريم) ٢(



   ٦٠
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�̀ �����_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��������T��S��R�P��O��N�̀ �����_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��������T��S��R�P��O��N�̀ �����_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��������T��S��R�P��O��N�̀ �����_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��������T��S��R�P��O��N���������a�����a�����a�����a��������������������������c��c��c��c

���v����u��t��s��r��q��p��o��m��l���k��j��i��g��f��e��d���v����u��t��s��r��q��p��o��m��l���k��j��i��g��f��e��d���v����u��t��s��r��q��p��o��m��l���k��j��i��g��f��e��d���v����u��t��s��r��q��p��o��m��l���k��j��i��g��f��e��d
��w��w��w��w������i��h�����g��f��������e��d��c��b�� �̀����_��~���}��|��{��z��y��i��h�����g��f��������e��d��c��b�� �̀����_��~���}��|��{��z��y��i��h�����g��f��������e��d��c��b�� �̀����_��~���}��|��{��z��y��i��h�����g��f��������e��d��c��b�� �̀����_��~���}��|��{��z��y
���j���j���j���j�����p��o��n��m��l�p��o��n��m��l�p��o��n��m��l�p��o��n��m��l����v�������u��t������s�q�����v�������u��t������s�q�����v�������u��t������s�q�����v�������u��t������s�q�zzzz ] ٣٤-٣١:يوسف[  

    :التفسير اإلجمالي
ـــك امـــرأة ســـمعت فلمـــا(    ـــاب المل ـــالتهن وســـوء النـــساء، باغتي  إلـــى دعـــتهن بهـــا، وطعـــنهن مق
 الفاكهـة ألـوان وهّيـأت ووسـائد، فـرش مـن عليه يّتكأ ما لهن وأعّدت هادئة، كريمة جلسة في ضيافتها
 بـــالخروج � يوســـف وأمـــرت الفاكهــة، لقطـــع ســـكينا مـــنهن حــدةوا كـــل وأعطـــت والـــشراب، والطعــام
 فلمـا، والقطـع باألكـل انـشغالهن وقـت هـو مناسـبا وقتـا واسـتغلت قريب، مكان في إخفائه بعد عليهن،

 علـى وقلن برؤيته، اندهاشاً  أيديهن، يقّطعن وجعلن الرائع، وحسنه الفائق لجماله دهشن ورأينه، خرج
 مـا ،� يوسـف مثـل لجميـل الخلـق إبـداع مـن وتعجبـا العجـز، عـن لـه تنزيهـاً  أي هللا، حاشـا: الفور
 العظـيم الحـسن إثبـات والمقـصود بشر، صورة في تمّثل المالئكة من كريم ملك إال هذا إن ،بشراً  هذا
    .)١()  له

أنا معذورة، فهـو حقيـق  و ، وعبتّن علي فعلين هو الذي وجهتن اللوم إلي بسببهفذلك: قالت  
كــان هــذا حــالكن معــه فـــي لحظــة، فمــاذا أفعــل وهــو معــي دائمــا فـــي وٕاذا ،  وكمالــهأن يحــب لجمالــه

 عمـا أردتـه منـه ألنـه ، فـامتنع بإبـاء وشـمملّـه لقـد راودتـه عـن نفـسهي وال، وٕاني أعترف وأقـر أنـالمنزل
 ، ليسجنن ل ما آمره به في المستقبل القريبولئن لم يفع: ثم قالت متوعدة إياه بالعقاب، عفيف طاهر

 ـــذليلين المقهـــورين ألن زوجـــي ال يخـــالف أمـــري ورغبتـــيوليكـــونن وهـــذا دليـــل علـــى أن حبـــه ،  مـــن ال
الـذي ، ال مجرد الحـبس المؤقـت السجن المؤكد الدائم سيكون عقابه، وأن امع نفسهااستولى على مج

   .)٢( ، عند اكتشاف أمرها لدى البابكانت قد أشارت به على زوجها
ويـدعوا مـن الفاحـشة، ومـا يدعونـه إليـه ،  وكيـدهنّ مـن شـرهنّ  � فعند ذلك استعاذ يوسـف  

 إال بحولــك  وال نفعــاً إن وكلتنــي إلــى نفــسي، فلــيس لــي مــن نفــسي قــدرة، وال أملــك لهــا ضــراً ربــه قــائًال 
َعـَصمه اهللا عـصمة عظيمـة، وحمـاه فـامتنع منهـا أشـد ، ف تكلنـي إلـى نفـسيوقوتك، أنت المستعان فال
أنــه مــع شــبابه وجمالــه وكمالــه  ى ذلــك، وهــذا فــي غايــة مقامــات الكمــالعلــ االمتنــاع، واختــار الــسجن

                                      

  ).١١٠٥-٢/١١٠٤ (وهبة الزحيلي: التفسير الوسيط(1) 
  .بتصرف) ١٢/٢٥٥( وهبة الزحيلي: التفسير المنير(2) 
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 غايـة الجمـال والمـال، والرياسـة ويمتنـع مـن ي امرأة عزيز مصر، وهي مع هـذا فـيتدعوه سيدته، وه
   .)١( ورجاء ثوابه � من اهللا ذلك، ويختار السجن على ذلك، خوفاً 

؛ الـذي الذي خلقه وتوّلى ترب �وهكذا تفضل عليه اهللا (    يته وحمايته ، فصرف عنه كيدُهن
 ،وايتهن لـه بـالتلميح دون التـصريح، ثم غُ  ِلَما َدعْته إليه امرأة العزيزتمثل في َدْعوِتهن له أن يستسلم

لــق العلــم، وال يخفــى عليــه وهكــذا أنجــاه اهللا مــن َمْكــر النــسوة؛ وهــو َجــل وَعــال لــه ُمْطلــق الــسمع وُمطْ 
   .)٢() دق في الدعاء ، ويستجيب ألهل الصشيء

   ���������u��t��s�u��t��s�u��t��s�u��t��s�����������v���v���v���vzzzz.����..}}}} :تحليل الفاصلة

ضــمير منفــصل ) هــو(ضــمير فــي محــّل نــصب اســم إّن ) الهــاء(حــرف مــشّبه بالفعــل و) إنّ (  
   .)٣(  خبر ثان مرفوع)  العليم(خبر إّن مرفوع ) السميع (والجملة االسمّية خبر إنّ ) السميع(مبتدأ خبره 

  .� للخالق فتين الصاتينل على ثبات هد تالجملة االسمية المؤكدة   �
  :مناسبة الفاصلة

جاءت الفاصلة لتوضح أن الملجأ الوحيد والمالذ اآلمـن بعـد طـول االنتظـار، هـو إلـى جنـب   
 لم يجد في تلك الفترة العصيبة عليه بعد أن تعـددت حلقـات الكيـد �اهللا رحمته ورعايته، فيوسف 

 نــسوة الطبقــة الراقيــة وعلــى رأســهم امــرأة العزيــز صــاحبة بــه ثانيــة، ولكــن فــي هــذه المــرة مــن جانــب
الموقــف المتفــرد بــين تلــك النــسوة، إال أن ينــاجي ربــه ويناديــه ليــصرف عنــه الــسوء ويزيــل عنــه الكيــد 

 هــو الوحيــد الــذي ال يغفــل لحظــة عــن أن يــسمع مناديــه فــي لحظــة الكــرب والــشدة، �لتيقنــه أن اهللا 
  Q��P��O��N��MQ��P��O��N��MQ��P��O��N��MQ��P��O��N��M������������zzzz}�}�}�}�محــسنين، ألــيس هــو القائــل ولعلمــه بــأن اهللا قريــب مــن عبــاده ال

 مجيــــب �، فــــسبحان مــــن وســــع ســــمعه األصــــوات، وال يخفــــى عليــــه أنــــين المنــــاجين ]٦٠:غــــافر[؟
  .السائلين و مغيث الملهوفين

                                      

   .بتصرف) ٣٨٧- ٤/٣٨٦(تفسير ابن كثير (1) 
  ).٤٤٠٤-١/٤٤٠٣(تفسير الشعراوي (2) 
  ).١٢/٤٢٣(محمود صافي : نآالجدول في إعراب القر (3) 
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  ]٥٣-٣٥:اآليات[ : المقطع الرابع����

   امللك امللكاا لرؤي لرؤي��������  حمنة السجن وتأويل يوسفحمنة السجن وتأويل يوسف
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ÄÃÂ�ÀÄÃÂ�ÀÄÃÂ�ÀÄÃÂ�À��������Å�Å�Å�Å�z�z�z�z�] ٣٦-٣٥:يوسف[  
    :التفسير اإلجمالي

ت لزوجهـا إن هـذا المعـصية ويئـست منـه امـرأة العزيـز طالبتـه بـأن قالـ �لما أبى يوسـف   
 ، ويصف األمر بحسب اختياره وأنا محبوسة محجوبـةقد فضحني في الناس وهو يعتذر إليهمالغالم 

بتــه وٕامــا حبــسته كمــا أنــا محبوســة فحينئــذ بــدا لهــم فإمــا أذنــت لــي فخرجــت إلــى النــاس فاعتــذرت وكذ
  . )١( سجنه

 خّبــازه، فرأيــا رؤيــا، فقــال كــان للملــك، أحــدهما ســاقيه، واآلخــرودخــل معــه الــسجن فتيــان مملو   
إني رأيت أني أحمل فوق : ، وقال الخّباز ليصير خمراً أعصر عنباً إني رأيت في المنام أني : الّساقي

؟ إننا نعلم أنك من  أخبرنا بتأويل ما رأينا، وهل يقع ذلك : تأكل الطير منه، فقاال ليوسفرأسي خبزاً 
   .)٢( الذين يحسنون تأويل الرؤيا

   ��������Å�����Ä��Ã��ÂÅ�����Ä��Ã��ÂÅ�����Ä��Ã��ÂÅ�����Ä��Ã��Âzzzz.����..}}}} :تحليل الفاصلة

ـــا(   ـــراكَ ( إن واســـمها )ِإن ـــف للتعـــذر و مـــض)َن  )الكـــاف(ارع مرفـــوع بالـــضمة المقـــدرة علـــى األل
 )ِمـــَن اْلُمْحـــِسِنينَ ( والجملـــة االســـمية تعليـــل ال محـــل لهـــا) إن(مفعولـــه وفاعلـــه مـــستتر والجملـــة خبـــر 

  .  )٣() نراك(ـمتعلقان ب
 كما أحس بذلك مـن �الجملة االسمية تفيد ثبوت اإلحسان الظاهر من شخصية يوسف    �

  .ه في السجنجالسه من رفقائ
  :مناسبة الفاصلة

فالمتأمـل لمـا قبلهـا مـن الـسياق يـراه يتحـدث ، لما قبلها من الكالمهذه الفاصلة بمثابة السبب   
 عن حقيقة رؤياهما ومـا هـو المقـصود منهـا، فمـا كـان � عن استفتاء السجينان المرافقان ليوسف

وفضله، وما تـنم عنـه  �ان يوسف سؤالهم له عن التأويل إال لرؤيتهما العالمات الدالة على إحس
صــفاته مــن حــسن األخــالق وكــرم الــصفات، فظهــور صــالحه بيــنهم جعلهــم ينــدفعون إلــى ســؤاله دون 

  ��  .تحفظ أو حرج

                                      

  ).٣/٢٥٣(ابن عطية : المحرر الوجيز) ١(
  ).٢/١١٠٧( وهبة الزحيلي: التفسير الوسيط) ٢(
 ).٨٨- ٢/٨٧(دعاس : إعراب القرآن الكريم )3(



   ٦٤
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\\\\zzzz  ]٣٨-٣٧:يوسف[  
    :فسير اإلجماليالت

 يريــان منــه إال الظــاهر مــن الــسلوك، ولكــن هنــاك  أنهمــا اللــسجينين ل � يوســف أوضــح  
، وكأنه ُينمي فيهما شعورهما بمنزلته وبإحسانه وبقدرته على أن يخبرهما بأوصاف ونوع أمور مخفية
وهذه ليست خصوصية في يوسف، ولكنها من علم تلقاه ،  يأتي هذا الطعامرَزقاِنه قبل أنأي طعام يُ 

 يتـابع وكأنـه ، ثـميكـشف اهللا لهـم بعـضًا مـن األسـرار، وهو أمر ُيعلمه اهللا لعباده المحـسنين؛ فعن اهللا
ـــات الخيـــريهـــديهما إلـــى الطريـــق الـــذي يجعلهمـــا مـــن المحـــسنين الـــذين يع ، طـــيهم اهللا بعـــضًا مـــن ِهَب

للـــسجينين أنـــه تـــرك ِملـــة قـــوم ال  �ولـــذلك أوضـــح يوســـف ، شـــياء َتْخفـــى علـــى غيـــرهمن أفيعلمـــو 
   .)١(، أو عقابًا في النار ون بالبعث والحساب ثوابًا بالجنةوال يؤمن ،� إيمانًا يليق بهؤمنون باهللا ي

 المرســــلين ســــبيل واتبــــع والــــشرك، الكفــــر طريـــق تــــرك إنــــه: للغالمــــين � يوســــف قــــالثـــم   
 فـضل مـن هـو اهللا، إال إلـه ال بأنـه واالعتـراف التوحيـد وهـذا علـيهم، اهللا صـلوات ائـه،آب من المهتدين

 أكثـر ولكـن القـويم، اهللا سـبيل وٕالـى الخيـر، إلـى للنـاس دعـاة وآبـاءه يوسـف جعـل أنـه النـاس على اهللا
   .)٢( على نعمة إرسال المرسلين لهدايتهم وٕارشادهم �يشكرونه  ال الناس

   ���Z��Y��X��\���[���Z��Y��X��\���[���Z��Y��X��\���[���Z��Y��Xzzzz]���\������.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة

) النــاس(اســم لكــّن منــصوب ) أكثــر(حــرف مــشّبه بالفعــل لالســتدراك ) لكــنّ (عاطفــة ) الــواو(  
   .)٣(  والواو فاعلمضارع مرفوع )ال يشكرون(مضاف إليه مجرور 

  .�عدم شكر الكثير من الناس على نعم اهللا ثبوت  تفيد سميةالجملة اإل   �
  :مناسبة الفاصلة

السياق تناسب وتناسق عجيبين يدل عليـه المعنـى ويؤكـده، فالحـديث عـن نعـم بين الفاصلة و   
 � عليـه وكرمـه، وذلـك بـإفراده � بفـضل اهللا � ثم إقـرار يوسـف �   على يوسف �اهللا 

 فــي كــل حــال ألن هــذه �بالعبــادة والحــب والرجــاء وكــل أنــواع التــذلل والخــضوع، وتــذكر فــضل اهللا 
عبــد المطيــع لربــه مــا هــي إال بمثابــة الــشكر العملــي علــى إنعــام اهللا األمــور واألحــوال التــي يمــر بهــا ال

                                      

 ).١/٤٤٠٨(تفسير الشعراوي  )1(
 .بتصرف) ١/١٦٣٥(سعد حومد أ :أيسر التفاسير )2(
 ).١٢/٤٢٩(محمود صافي : الجدول في إعراب القرآن )3(



   ٦٥

 أال وهـي ة ومزيد فضله، ومـن ثـم جـاءت الفاصـلة لتؤكـد علـى قـضية غايـة فـي األهميـة والخطـور �
أن كفــر كثيــر مــن النــاس وضــاللهم عــن الطريــق الــصواب، مــا كــان إال نتيجــة إهمــال واجــب الــشكر 

  .�للمنعم األول وهو اهللا 
ــاعيايــذكر     إخــالص أحــد كــل علــى واجبــاً  لــذلك فكــان: (  تعقيبــًا علــى هــذه اآليــة فيقــوللبق
، واجــب المــنعم شــكر أن مــن والنقــل العقــلمــن  دلــيالً  عليــه تظــافر لمــا فــضله علــى شــكراً  لــه التوحيــد
 يــشكرون ال فهــم الواجــب، هــذا عــن عمــوا الهــوى مــع االضــطراب مــن لهــم لمــا أي النــاس أكثــر ولكــن
  . )١( ) لفطرهم إكراهاً  به شركونيُ  ؛ بلله ملالع بإخالص فضله
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    :التفسير اإلجمالي

   ال تــضر وال  وحجــارة وغيــر ذلــك وخــشب فــي الــسجن أآلهــة شــتى مــن حديــد يريــد يــا صــاحبي
 هــو :لواحــد ا؟  أعظــم صــفة فــي المــدح واســتحقاق اســم اإللهيــة والعبــادة أم اهللا الواحــد القهــار ،تنفــع

، مـا تعبـدون ه فاستـسلم وانقـاد وذل لـهلــهو الذي قهر كل شيء وذل: القهار، الفرد الذي لم يزل وحده
 سميتموها آلهة وأربابًا وهي حجارة جمادات خالية عن المعنى ال حقيقـة لهـا ال أصناماً  إمن دون اهللا

ن الحكـــم والقـــضاء واألمـــر ، إ بهـــا وال برهـــان وال أمـــر اهللا بهـــا تـــسمية األصـــنام آلهـــة ال حجـــة لكـــمو
، هـةي سـميتموها آل هللا ال شريك له في ذلك ألنه هو المستحق للعبـادة ال هـذه األصـنام التـ إالوالنهي

   .)٢(ذلك  هي الدين المستقيم ولكن أكثر الناس ال يعلمونوحده عبادة اهللا ف

   ���������j��i��h����g��fj��i��h����g��fj��i��h����g��fj��i��h����g��fz�z�z�z.����..}}}} :تحليل الفاصلة

 نافيــة )ال( مـضاف إليـه والجملـة معطوفـة )النـاسِ ( الـواو عاطفـة ولكـن واســمها )َولِكـن َأْكثَـرَ (  
  . )٣( اعل والجملة خبر ف)الواو( مضارع مرفوع بثبوت النون و)َيْعَلُمونَ (

استقرار الجهل وعدم العلم عند الكثير مـن النـاس، ألن العلـم هـو منحـة  تفيد سميةالجملة اإل   �
  .ربانية يهبها من شاء من عباده

                                      

  ).٤/٤٠(البقاعي : نظم الدرر(1) 
 .صرفبت) ٤/١٨(الخازن : في معاني التنزيللباب التأويل  )2(
 ).٢/٨٩(دعاس : إعراب القران الكريم )3(



   ٦٦

  :مناسبة الفاصلة
اتخاذ الناس آلهـة مـن دون اهللا ال تنفـع : الناظر إلى السياق يراه يشير إلى أمر مهم أال وهو  

يتها بأسماء لم ينزل اهللا بها من سلطان، وأيضا يشير إلى وجوب المفارقـة بـين إفـراد وال تضر، وتسم
ـــنفس والـــروح فـــي الـــدنيا واآلخـــرة، أو التفـــرق  ـــة لل ـــك الراحـــة والطمأنين ـــة ويكـــون نتيجـــة ذل اهللا بالعبودي

لـى  وينتج عنه التيه والتخبط والضالل، وكال األمرين ع�والتشتت مع اآللهة الباطلة من دون اهللا 
طرفي نقيض، فجاءت الفاصلة لتوضح أن أصحاب الطريق الثـاني وأصـحاب المـنهج الخـاطئ، وقـد 
ــم الــصحيح الموصــل إلــى  يظهــر أنهــم األكثــر عــددًا بــين النــاس هــم قــوم بعيــدون كــل البعــد عــن العل

 ،القــيم اهللا ديــن علــى يجعلهــم ال يعلمــون ال وكــونهم( التطبيــق الــسليم، واقتــضاء الــصراط المــستقيم، 
 يعـد لـم الـدين، حقيقـة يعلمـون ال نـاس وجد فإذا ،تحقيقه وال فيه االعتقاد يملك ال شيئاً  يعلم ال فالذي

 صـفة علـيهم يـسبغ لهـم عـذراً  جهلهـم يقـم ولـم! الـدين هذا على بأنهم وصفهم وواقعاً  عقالً  الممكن من
 العقــل منطــق وهــذا ،بــه العلــم عــن فــرع شــيء فاعتقــاد ،ابتــداء للــصفة مــانع الجهــل أن ذلــك ،اإلســالم
     .)١()  الواضح البداهة منطق بل ،والواقع
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    :التفسير اإلجمالي
وأمــا اآلخــر وهــو ، فيــسقى ربــه أي ســيده خمــراً ساقي يــا صــاحبي الــسجن أمــا أحــدكما وهــو الــ  

حــدهما أعبـارة عــن نجـاة  تـستفتيان وهــو  األمـر الـذي فيــه تــم، فيـصلب فتأكــل الطيـر مــن رأسـهزالخبـا
   .)٢( وهالك اآلخر

   ����zzzz|��{��~�¡|��{��~�¡|��{��~�¡|��{��~�¡����.����..}}}} :تحليل الفاصلة

نائــب فاعــل مرفــوع بالــضمة ) األمــر(فعــل مــاض مبنــي علــى الفــتح مبنــي للمجهــول ) ُقــضي(  
) مـن رأسـه(لألمـر ، والجـار والمجـرور اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صـفة ) الذي(

فعــل مــضارع مرفــوع ) تــستفتيان(، )تــستفتيان(جــار ومجــرور متعلــق بـــ ) فيــه تــستفتيان(متعلــق برأســه 
ضـــمير متـــصل مبنـــي علــــى الـــسكون فـــي محـــل رفـــع فاعـــل وجملـــة صــــلة ) األلـــف(بثبـــوت النـــون و

  . )٣(الموصول ال محل لها 
  .اهللا المحتوم على الناس في كل ما قدره عليهمالجملة الفعلية تفيد تجدد جريان قدر    �

                                      

 ).٤/٣١١(سيد قطب : في ظالل القرآن )1(
 .بتصرف) ٤/٢٧٩(تفسير أبي السعود  )2(
 ).٣١٢- ٥/٣١١(بهجت صالح : اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل )3(



   ٦٧

  :مناسبة الفاصلة
جاءت الفاصلة هنـا تحمـل معنـى مفـصليًا نهائيـًا ال يجـوز بعـده التراجـع، أو الميـل إلـى حكـم   

فــسر لكــال الــسجينين رؤيتيهمــا بعــد إصــرارهما عليــه بتأويلهــا وتفــسيرها  �ثــان، وذلــك أن يوســف 
بـأن هـذا التأويـل أمـر نهـائي ال رجـوع بعـده طالمـا أنهـم طلبـوا تأويلهـا ولكنه بعد تمام تفسيره أخبرهمـا 
ْؤَيا َعَلى ِرْجـِل  «:  على هذا األمر في حديثه الذي يقول فيـه�وتعبيرها وقد أكد رسولنا الكريم  الر

، علـى أن كـال فـتم األمـر وانتهـى وانقـضى الكـالم فيـه )١( » ْ َطاِئٍر، َما َلْم ُتَعبـْر َفـِإَذا ُعبـَرْت َوَقَعـت
مـــن األحكـــام، فـــاألول مـــصيره ســـقاية الملـــك والنجـــاة،  �األســـيرين مـــستحق لمـــا بينـــه لـــه يوســـف 

  .والثاني نتيجته الهالك صلبًا فال مراجعة بعد ذلك

ــــــــه تعــــــــالى���-٢٨ ��©����ª»��¬����®��}�}�}�}� :قول �̈�§���¦��¥���¤��£��®����¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��¥���¤��£��®����¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��¥���¤��£��®����¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��¥���¤��£
���µ�� �́�³��²��±��°��¯���µ�� �́�³��²��±��°��¯���µ�� �́�³��²��±��°��¯���µ�� �́�³��²��±��°��¯�����À������¿��¾��½��¼��»��������º��¹��¸�À������¿��¾��½��¼��»��������º��¹��¸�À������¿��¾��½��¼��»��������º��¹��¸�À������¿��¾��½��¼��»��������º��¹��¸��������

Ð���Ï�������Î����Í��Ì��Ë��Ê����É��È���Æ��Å���Ä��Ã��Â��ÁÐ���Ï�������Î����Í��Ì��Ë��Ê����É��È���Æ��Å���Ä��Ã��Â��ÁÐ���Ï�������Î����Í��Ì��Ë��Ê����É��È���Æ��Å���Ä��Ã��Â��ÁÐ���Ï�������Î����Í��Ì��Ë��Ê����É��È���Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á����zzzz  
 ]٤٣-٤٢:يوسف[

    :التفسير اإلجمالي
قال له يوسف خفيـة عـن اآلخـر لـئال  -وهو الساقي-، نجاة أحدهما �لما ظن يوسف (   

فنــسى ذلــك الموَصــى أن ُيــَذكر مــواله  -وهــو الملــك- اذكــر قــصتي عنــد ربــك :مــصلوبيــشعره أنــه ال
   . )٢(  )، وكان من جملة مكايد الشيطان، لئال يطلع نبي اهللا من السجنبذلك

 ،عجــاف البقــر مــن ســبعٌ  يــأكلهن ســمانٍ  بقــرات ســبع المنــام فــي أرى إنــي: مــصر ملــك وقــال  
 إذا كالمهــا فــي بينهــا العــرب لتعــارف غيــره، فــي وال منامــه فــي رأى أنــه يــذكر ولــم ،)أرى إنــي( :وقــال
 ،النـوم يذكر لم وٕان منامه، في ذلك رؤيته عن خبر أنه ،)وكذا كذا أفعل يأن أرى (:منهم القائل قال

 مـن األشـراف أيهـا يـا،  يابـسا لالـسناب مـن أخـر وسبًعا، منامي في خضر ُسْنبالت سبع وأرىثم قال 
 إن ، أي فسروها لـي وبينـوا لـي تأويلهـا ومـا تـدل عليـهفاعبروها رؤياي، في أفتوني وأصحابي رجالي
   . )٣( َعَبَرةً ا للرؤي كنتم

                                      

 .م األلباني بالصحةحكم  عليه اإلما )٤/٣٠٥_٥٠٢٠( سنن الترمذي، كتاب األدب، باب ما جاء في الرؤيا، )1(
 ).٣٩٢- ٤/٣٩١(تفسير ابن كثير  )2(
 ).١٦/١١٦(تفسير الطبري : انظر )3(



   ٦٨

   ��������Ð��Ï�Î����ÍÐ��Ï�Î����ÍÐ��Ï�Î����ÍÐ��Ï�Î����Ízzzz.����..}}}} :تحليل الفاصلة

 فعــل جــزم محــلّ  فــي الــسكون علــى مبنــيّ  نــاقص مــاض فعــل) كنــتم (جــازم شــرط حــرف) إن(  
 مقـّدم بـه مفعـول محـالً  منـصوب لفظـاً  مجـرور) الرؤيـا (للتقويـة) الـالم (كـان اسـم ضـمير) تـم( الشرط

   .)١( فاعل والواو مرفوع مضارع) تعبرون (المقّدرة الكسرة الجرّ  وعالمة
  . تفيد توقع تعبير الرؤيا من حاشية الملك) إن(الجملة االسمية بما تضمنته من أداة الشك    �

  :مناسبة الفاصلة
يعبر ويفسر له رؤيا غريبة كان قد رآها في منامه،  السياق هنا يتحدث عن طلب الملك من        

 عامـا لجميـع النـاس ولكنـه خـصص هنـا سـؤاله وحـدد  تؤكد علـى أن طلبـه لـم يكـنيةولكن فاصلة اآل
المقــصود باإلجابــة، أال وهــم أهــل الخبــرة فــي تفــسير الــرؤى واألحــالم، حتــى ال يــتكلم احــد بغيــر علــم، 
وكل يدلي بدلوه ولكنه بعيدون عن المقصود، فأراد الملك بهـذا التخـصيص أن يحـصل علـى اإلجابـة 

، حتى ال يتخبط في التفاسير المتغـايرة بـاختالف أحـوال الشافية الدقيقة من أهل االختصاص والخبرة
وأمزجة أهلها، وهنا إرشاد إلى كل من أراد أن يحصل علـى معلومـة فـي بـاب معـين، أو يـستفتي فـي 

����������M���L���K��J��M���L���K��J��M���L���K��J��M���L���K��J... }�}�}�}�:  قضية ما، فواجب عليه أن ال يسأل عنها إال من هم أهل لها لقوله تعالى

P��O�NP��O�NP��O�NP��O�Nz�z�z�z�   ]ح كيف جاءت الفاصلة متمكنة في مكانها فنرى بكل وضو ]٤٣:النحل.  

C��B��AC��B��AC��B��AC��B��A��������I���H����G��F��EI���H����G��F��EI���H����G��F��EI���H����G��F��E ������������������������������O��N��M��L��K��O��N��M��L��K��O��N��M��L��K��O��N��M��L��K}�}�}�}� :قوله تعـالى���-٢٩
R��Q��PR��Q��PR��Q��PR��Q��P�������U�������T��S���U�������T��S���U�������T��S���U�������T��S�������X��W���X��W���X��W���X��W�������������� �̀�_�� �̂����]��\��[��Z���Y�� �̀�_�� �̂����]��\��[��Z���Y�� �̀�_�� �̂����]��\��[��Z���Y�� �̀�_�� �̂����]��\��[��Z���Y

��l�����k��j��i��h��g��f��e���d��c��b��a��l�����k��j��i��h��g��f��e���d��c��b��a��l�����k��j��i��h��g��f��e���d��c��b��a��l�����k��j��i��h��g��f��e���d��c��b��a����zzzz ]٤٦-٤٤:يوسف[  
    :التفسير اإلجمالي

 أخـالط مـن واحـدة ُحزمـة في جمع ما: وهو المعجمة الضاد بكسر غثضِ  جمع: واألضغاث  
 هــذه: والتقــدير ،نومــه فــي النــائم يــراه مــا وهــو بــضمتين ُحُلــم جمــع: واألحــالم الــشجر، وأعــواد النبــات
 أشـكل لّمـا تحتويـه مـا تميز وعدم اختالطها في باألضغاث الرؤيا تلك شبهت ،أحالم أضغاث الرؤيا
 ألنهـا اشـتملت علـى أمـور عـدة مختلطـة بعـالمين هـذه أحالمـك بتأويـل نحـن مـا :فقـالوا تأويلهـا عليهم

   .)٢(مع بعضها فلم يستطيعوا تأويلها لكثرتها ودخول بعضها في بعض 
 وكــان الــسجن، فــي يوســف صــاحبي مــن المــوت مــن نجــا الــذي الملــك ســاقي تــذّكر وحينئــذ(   

 إلــى فــابعثوني المنــام، هــذا بتأويــل أخبــركم اأنــ: القــوم أشــراف والمــأل للملــك فقــال نــسيان، بعــد تــذّكره
 الكـــريم الرجـــل أيهـــا يوســـف، يـــا :فقـــال فجـــاء فأرســـلوه ،الـــسجن فـــي حاليـــا الموجـــود الـــّصّديق يوســـف

                                      

 ).١٢/٤٣٧(محمود صافي : الجدول في إعراب القرآن )1(
 .بتصرف) ١٢/٢٨٢(ابن عاشور : التحرير والتنوير )2(



   ٦٩

 اهللا لعـل الملـك، رؤيـا فـي أفتنـا: األحـالم بتعبيـر الخبيـر العـالم الـصدوق وأفعالـه، أقواله في المصداق
 سـنبالت وسـبع الـّسمان، البقـرات يـأكلن الالتـي الهـزيالت البقرات خبر عليه فقّص  ،مخرجاً  لك يجعل

  .)١() الّرؤيا هذه حقيقة ليعلموا الناس إلى أعود لعلي يابسات، وأخر خضراوات

  �����l�����k��j��i��h��g�zzzz.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة
) أرجـــع(ضـــمير فـــي محـــّل نـــصب اســـم لعـــّل ) اليـــاء(و حـــرف مـــشّبه بالفعـــل للترجـــي) لعّلـــي(  
حـرف مـشّبه بالفعـل ) لعّلهـم( )أرجـع(ـجـاّر ومجـرور متعلّـق بـ) إلـى النـاس( والفاعل أنا مرفوعمضارع 

   .)٢( مضارع مرفوع والواو فاعل) يعلمون(
تفيـد تجـدد رجـاء الـسجين بـالرجوع إلـى النـاس بـالخبر اليقـين ) لعـل(الجملة الفعلية المبـدوءة بــ   �

  .�من تأويل الرؤيا إن قام بتفسيرها له يوسف 
  : الفاصلةمناسبة
 الملـك وانتفـاع الـسجن مـن بـالخروج أملـه ليوسـف يحقـق أن يرجـو بمـا االسـتفتاء هذا وعلل(   

 التأويـل مـن إلـي تلقيه بما والعقد، الحل وأهل األمر، أولي� ��j��i��h��gzzzz}�}�}�}� :فقال بعلمه وملئه
 الملــك، رؤيــا لتأويــ مــن جهلــوا مــا يعلمــون أو بــه، فينتفعــون العلــم مــن مكانتــك يعلمــون لعلهــم والــرأي
 توقـع والرجاء بها، علمهم من يرجوه لما تعليل الثانية ولعل بإفتائه، إليهم لرجوعه تعليل األولى فلعل
    .)٣()  أسبابه بوقوع خير

 ��z��y��������xw��vut��srqpon{��z��y��������xw��vut��srqpon{��z��y��������xw��vut��srqpon{��z��y��������xw��vut��srqpon�z�z�z�z}}}}} :قولــــــــه تعــــــــالى���-٣٠
�]٤٧:يوسف[ �

    :التفسير اإلجمالي
 أن طلــب قــد � يوســف فكــأن الُمواظبــة؛: معنــاه بوالــدأْ ، الملــك يــاُرؤ  تأويــل بدايــة وهــذه  

 تـأكلوا أنْ  فلكـم واجتهـاد؛ بِجد  الزرع نتيجة تحصدونه ما: ، فيقولكسل وبدون بدأبٍ  مصر أهل يزرع
 أنـزل َمـنْ  وقدرة القرآن، َقْدر ُيعلمنا السنابل في والحفظ، سَنابله في محفوظاً  بقيته وتتركوا منه، القليل
 اقتــصاد مــن الحيــاة، نــواحي كــل فــي علــم مــن � ليوســف عــاله جــل اهللا آتــاه اومــ ســبحانه، القــرآن

ــم أثبــت فقــد اهللا، عطــاءات مــن ذلــك وغيــر التخــزين، ومقومــات  فــي ُخــزن إذا القمــح أن الحــديث العل
 تأويـل منـه يطلـب جـاء الـذي الـساقي يوسـف أخبر وهكذا، السوس من له ووقاية حماية فتلك سنابله؛

                                      

  ).٢/١١١١ (وهبة الزحيلي: التفسير الوسيط (1)
 ).١٢/٤٤٣(مود صافي مح: الجدول في إعراب القرآن )2(
 ).١٢/٢٦٣(ا محمد رشيد رض: تفسير المنار )3(



   ٧٠

 المزدهــرة ســنوات الــسبع تلــي التــي العجــاف الــسبع للــسنوات تحــسباً  يفعلــوه أن يجــب بمــا الملــك؛ ُرْؤيــا
    .)١( الكفاف َقْدر على القمح من يتناولوا بل البطون؛ ِمْلء يأكلوا فال والعطاء، بالُخْضرة

  ��z��y��x{��z��y��x{��z��y��x{��z��y��x�z�z�z�z}��������.����..}}}} :تحليل الفاصلة
  ) ــامِ ( منــصوب )إال(ـ مــستثنى بــ)الً َقِلــي( أداة اســتثناء )ِإال متعلقــان بمحــذوف  جــار ومجــرور )م
   .)٢(  مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة)َتْأُكُلونَ ( )قليالً (ـصفة ل
- مــن المــستثنى منــه-المــأكول-الجملــة االســمية المــستثناة تفيــد ثبــوت هــذا األمــر المــستثنى    �

  .-الحصاد
  :مناسبة الفاصلة

ؤيـا الملـك، والقـسم األول يتحـدث عـن الـسبع بقـرات  بتفـسير ر �في هذه اآلية بدأ يوسف   
بـسبع ســنين مــن اإلخــصاب والزراعـة واإلنتــاج، فــأمرهم يوســف  �الـسمان اللــواتي فــسرهن يوســف 

بتخزين أغلب المحصول، وأرشدهم إلـى الطريقـة الـصحيحة وهـي إبقـاء الحـب فـي سـنبله حتـى  �
عـض المحاصـيل، ولكـن لمـاذا ؟ ألنهـم ال ال يلحقه التلف في مدة التخـزين، ولكنـه اسـتثنى مـن ذلـك ب

يـــستطيعون تخـــزين كـــل المحاصـــيل بـــل ســـيتعرض بعـــضها خـــالل هـــذه الفتـــرة إلـــى النفـــاذ نتيجـــة أمـــر 
طبيعي وهو األكـل واالسـتهالك اليـومي، فهـذه الفاصـلة جـاءت متناسـبة مـع الـنص الـسابق لهـا حيـث 

  . أظهرت المعنى بصورة واضحة جلية

ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى���-٣١  ��k���j��i����h��g��f��e��dcba`����k���j��i����h��g��f��e��dcba`����k���j��i����h��g��f��e��dcba`����k���j��i����h��g��f��e��dcba`���z�z�z�z{��~_{��~_{��~_{��~_}�}�}�}� :قول
�]٤٨:يوسف[ �

    :التفسير اإلجمالي
 أن  نصحهم، تقدمتها التي السبع السنين من المخزون على تأتي ُمْجِدبة سبع ذلك يأتي ثم(   
 يــسدّ  مــا وجــدوا الجــدبُ  حــلّ  إذا حتــى ســنبله، فــي القــوت عــن فــضلَ  مــا ويخِزنــوا الــسنين فــي يقتــصدوا

    .)٣()  جديد من الخصب يأتي أن إلى الرمق

                                      

 ).١/٤٤٢١(تفسير الشعراوي : انظر )1(
 ).٢/٩١(دعاس : إعراب القرآن الكريم )2(
 ).٢/٢٥٥(مناع القطان : تفسير القرآن )3(



   ٧١

  ����k���j��ihk���j��ihk���j��ihk���j��ih�z�z�z�z.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة
فعــل مــضارع مرفــوع  )تحــصنون( ،)قلــيالً (ـ صــفة لــ)ممــا( مــستثنى )قلــيالً ( أداة اســتثناء )إال(  

 )تحـصنون( وجملة وعالمة رفعه الواو ألنه من األفعال الخمسة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنتم،
   . اإلعراب الموصول ال محل لها منصلة
- مــن المــستثنى منــه-المــّدخر-الجملــة االســمية المــستثناة تفيــد ثبــوت هــذا األمــر المــستثنى    �

  .-الحصاد
  :مناسبة الفاصلة

اسـتثنى المـأكول مـن المحاصـيل التـي سـيتم تخزينهـا  �قلنا فـي اآليـة الـسابقة أن يوسـف   
ر ختمـــت بـــه اآليـــة أال وهـــو مـــا وٕابقائهـــا بعيـــدة عـــن التلـــف، ولكنـــه فـــي هـــذه اآليـــة اســـتثنى أمـــرًا آخـــ

يحتفظون به من المحاصيل حتى يتم االنتفاع بها خالل سنوات الجدب والحاجة، ألن تلك الـسنوات 
عندما تقبل لن تبقي ولن تذر إال ما تم تحصينه، واالحتفاظ به خالل هذه الفتـرة، ومـا أجمـل الداللـة 

�بلفظ  �� �� �� �

�{�{�{�{kkkkz�z�z�zصــيل ال يجــري عليهــا مــا يجــري علــى  فــي هــذا الموضــع فهــي تــدل علــى أن هــذه المحا�����
غيرها من أحكام النفاذ، ألنها ممتنعة عن ذلك بأسباب التخـزين والتحـصين والتـدبير، وبهـذا نجـد أن 

 لـم يكتـف بتفـسير الرؤيـا ولكنـه اتبعهـا بـإيراد بعـض النـصائح والِحَكـم التـي يـستفاد منهـا �يوسف 
ومـــه فواجبـــه إذن أن يرشـــدهم إلـــى مـــا فيـــه خـــالل تلـــك الـــسنوات المتتابعـــة، وهـــذا ألنـــه نبـــي رحمـــة لق

  . صالحهم في أمور دنياهم وآخرتهم
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  ]٥٠-٤٩:يوسف[
    :التفسير اإلجمالي

 األرض، وتغـل الـسماء، فتمطـر وخيـر، خـصب امعـ يـأتي الـشداد الـسبع الـسنين هـذه وبعد(   
 يوسـف فـضل الملـك  فعـرف،وزيـت وعنـب سـكر مـن عادتهم على يعصرونه كانوا ما الناس ويعصر
 وذلك إلي، وأحضروه السجن، من أخرجوه ألصحابه فقال رؤياه، على اطالعه وحسن وعلمه ،�

 مــن الخــروج مــن امتنــع � يوســف إلــى الملــك رســول جــاء فلمــا ،صــدقه مــن ويتحقــق منــه، ليــستمع
 امــرأة قبــل مــن إليــه نــسب ممــا عرضــه ونزاهــة براءتــه مــن حولــه، ومــن الملــك، يتحقــق حتــى الــسجن،
 كــن حينمـا أيــديهن قطعـن الالتــي النـسوة ليــسأل للملـك قــل: الملـك لرســول � يوسـف فقــال ،العزيـز



   ٧٢

 بي، ألصقت التي التهمة من براءتي عن يكشف ما جوابهن وفي  ذلك فعلن لماذا العزيز، امرأة عند
   .)١()  واحتيالهن بكيدهن عليم فإنه ربي أما

  ���zzzz¯���°��±��²¯���°��±��²¯���°��±��²¯���°��±����������².����..}}}} :تحليل الفاصلة
ـــِدِهن ( مـــضاف إليـــه )اليـــاء( اســـمها )ربـــي( حـــرف مـــشبه بالفعـــل )إن(    متعلقـــان بـــالخبر )ِبَكْي

   .)٢(مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة   خبر)َعِليمٌ (
  .، والنساء خاصةاستقرار علم اهللا بكيد عباده عامةدة تفيد ثبوت و الجملة  االسمية المؤك   �

  :مناسبة الفاصلة
ختمـت هــذه اآليــة بتقريــر علــم اهللا األزلــي باألشــياء ومـن ضــمن هــذا العلــم علمــه بكيــد النــسوة   

، وكأنه يريد بذلك أن يقول للملك سواء اعترفن بخطـئهن أو ال فـإن � ومكرهن وٕاغوائهن ليوسف
، فـاهللا � مطلـع علـى خبايـا نفوسـهن عـالم لمـا أخفينـه مـن الحقيقـة عنـدما ُأمـر بـسجنه اهللا سبحانه

   . ال يخفى عليه شيء في األرض وال في السماء�
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    :التفسير اإلجمالي
 مخاطبــا فقــال العزيــز، امــرأة عنــد أيــديهن قطعــن الالتــي الّنــسوة جمــع حــين الملــك عــن إخبــار  

 النـسوة قالـت ؟ الـضيافة يـوم: يعنـي وخبـركن شـأنكنمـا  ،العزيز وهو وزيره امرأة يريد وهو كلهن لهن
نطقـت امـرأة  ذلـك فعنـد، سـوء مـن عليه علمنا ما واهللا ُمتَهَما، يوسف يكون أن هللا حاش: للملك جواباً 

، أنا مـن قمـت بإغرائـه بكـل الحيـل حتـى يفعـل مـا وبرز وظهر الحق تبين اآلن :العزيز بالحق فقالت
    .)٣(أريد منه، وٕانه لصادق في كل ما يدعيه فلم أعرف عليه كذبا قط 

 نفــس فــي أخنــه لــم يأنــ زوجــي لــيعلم ذلــك نفــسي، علــى بهــذا اعترفــت إنمــا: ثــم تفــصح قائلــةً (  
 أنــي لـيعلم اعترفـتُ  فلهـذا فـامتنع؛ مـراودة، الـشاب هـذا راودت وٕانمـا األكبـر، المحـذور وقـع وال األمـر،
    .)٤( )، ولم أكن من الخائنين فإني أعلم أن اهللا ال يتم مراد الخائنين وال يصلح لهم عمل بريئة

                                      

 ).١٦٤٧- ١/١٦٤٦(أسعد حومد : أيسر التفاسير )1(
 ).٢/٩٢(دعاس : إعراب القران الكريم )2(
 .بتصرف) ٤/٣٩٤(تفسير ابن كثير  )3(
 ).٤/٣٩٤(تفسير ابن كثير : انظر )4(



   ٧٣

 العبــاد، نفــوَس  النفــوَس  إن، فأزكيهــا والزلــل الخطــأ مــن نفــسي أبــرئ ومــا: � يوســف قــول(  
 خلقـه، مـن شـاء مـن ربـي يـرحم أن إال ،اهللا رضـا فيـه مـا غيـر فـي هواهـا كـان وٕان تهواه، بما تأمرهم
 مـن تـاب مـن ذنوب عن صفح ذو اهللا نإ ،السوء من به تأمُره فيما وطاعتها هواها إتباع من فينجيه
    .)١( ) عليها يعذبه أن توبته، بعد به رحيمٌ ، بها وفضيحته اعليه عقوبته تركه بذنوبه،

  ������������R��Q��P��O���R��Q��P��O���R��Q��P��O���R��Q��P��Ozzzz.����..}}}} :تحليل الفاصلة
 مرفــــوع إنّ  خبــــر) غفــــور(  اســــم إن منــــصوب)ربــــي( حــــرف توكيــــد ونــــصب )إن() رّبــــي إنّ (  

    .)٢( مرفوع ثان خبر) رحيم(
  .� الجملة االسمية تفيد ثبوت صفتي الغفران والرحمة هللا   �
  :سبة الفاصلةمنا

 انفعـاالت مـن وراءهـا مـا توضـح موحيـة، بألفاظ هنا السياق يصوره بعده وما االعتراف وهذا  
فهــا هــي امــرأة العزيــز  التعبيــر فــي وتجمــل ترفــع فــي وراءه بمــا الرقيــق الــستار يظهــر كمــا ،ومــشاعر

 هــو فهــل ،هــي هــاب يلــم ممــا وراءهــا مــا المــرأة تبــالي ال ،وصــدقه وبراءتــه بنظافتــه كاملــة شــهادةتــشهد 
 حـافزيظهـر  الـسياق ولكـن ؟ والمـأل الملـك حـضرة فـي الـصريح اإلقـرار لهذا يدفعها الذي وحده الحق
 تقـديراً  يحترمهـا أن ،الجسدية بفتنتها يعبأ لم الذي المؤمن الرجل يحترمها أن على حرصها هو آخر،

 إلـــى والعــودة لمحاولـــةا هــذه فـــي تمــضي ثـــم، ومــن غيبتـــه عنــد حقـــه فــي وأمانتهـــا ولــصدقها إليمانهــا
  . )٣( في نفسه ويقدرها يوسف يحبها التي الفضيلة
فهــي قــد خلعــت عــن نفــسها كــل أســباب التكبــر والتعــالي عــن الحــق، قبلــت بعفــو اهللا ورضــاه   

حتى ولو أدى بها ذلك إلـى أن تقـر بكـل أخطاءهـا أمـام الـسامعين، ألن ذلـك يهـون مـادام اهللا راض، 
 صــاحب اإلســاءة الــذي يــستغفر اهللا عنهــا ويقــر بأنــه قــد اخطــأ، ومــا فهــو الــذي يغفــر مــا فــات ويــرحم

  . �أجمله من موقف ذلك الذي وقفته تلك المرأة بعد أن غمر قلبها اإليمان باهللا 

                                      

 ).١٤٣-١٦/١٤٢(تفسير الطبري  )1(
 ).١٣/١٠(محمود صافي : الجدول في إعراب القرآن )2(
 ).٤/٣١٥(سيد قطب : في ظالل القرآن: انظر )3(
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  ]٧٩-٥٤:اآليات[ : المقطع الخامس����
  

  مرحلة الرخاء والعزة والتمكنيمرحلة الرخاء والعزة والتمكني
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��l��k�����jh��g���f��e���d��l��k�����jh��g���f��e���d��l��k�����jh��g���f��e���d��l��k�����jh��g���f��e���dzzzz] ٥٥-٥٤:يوسف[� �

    :التفسير اإلجمالي
 ثقتـي، وموضـع مـشورتي وأهـل خاّصـتي مـن أجعلـه سجنه، من إليّ  أحضروه: الملك وقال(   

: لـه قـال أخالقـه، وسـموّ  أدبـه، وحـسن وبراعتـه، وعلمـه فضله ورأى عليه، وتعّرف الملك خاطبه فلما
 الحكــم، أمــور فــي شــيء كــلّ  علــى تــؤتمن وأمانــة وعــّزة مكانــة ذا أصــبحت بعــده ومــا اليــوم عنــدنا إنــك

    .)١( ) البالد شؤون في التّام الّتصرف وصاحب
 علــيم، يــستحقها ال ممــن لهــا حفــيظ إنــي، والــصرف اإليــراد مــن مــصر ولنــي أمــر خــزائن قــال  

 إقامــة علــى يقــدر ممــن الطالــب كــان إذا الواليــة طلــب جــواز علــى دليــل وفيــه، فيهــا التــصرف بوجــوه
    .)٢( الشريعة أحكام وٕاجراء العدل

 �����k���j�k���j�k���j�k���j��l���l���l���l��z�z�z�z.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة

 )حفـيظ( )إن( ضـمير متـصل مبنـي فـي محـل نـصب اسـم )اليـاء( حرف توكيد ونصب )إن(  
   . مرفوع خبر ثان)عليم( مرفوع )إن(ـخبر أول ل

الجملــة االســمية تفيــد ثبــوت صــفة األمانــة والحكمــة فــي عمــل األشــياء عنــد نبــي اهللا يوســف    �
�.  

  :مناسبة الفاصلة
 المعــروف أن طلــب الواليــة أمــر غيــر مرغــوب فيـــه وال الفاصــلة هنــا تعليليــة لمــا قبلهــا فمــن  

 في هذا المقـام مـن الملـك ؟ إنـه وجـد فـي نفـسه � مندوب إليه، ولكن لماذا طلبها نبي اهللا يوسف

                                      

  ).١٣/٤(وهبة الزحيلي : التفسير المنير: انظر) ١(
  .بتصرف) ٤/٣٢٨ (تفسير أبي السعود) ٢(
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مــؤهالت لحمــل تلــك األمانــة فخــاف أن تــذهب هــذه المــسئولية إلــى غيــر أهلهــا فــال يعطيهــا حقهــا فــي 
 ومــن ناحيــة أخــرى فالملــك قــد أعلمــه بأنــه قــد أصــبح الحفــظ واألداء علــى أتــم وجــه، هــذا مــن ناحيــة،

����a}�}�}�}�مرشحًا لشغل منصب راق في الدولة وذلك ظاهر من قول الملـك  �̀�_�� �̂�]�����\��[��a�� �̀�_�� �̂�]�����\��[��a�� �̀�_�� �̂�]�����\��[��a�� �̀�_�� �̂�]�����\��[
����b����b����b����bzzzzالملـوك مقـصود هـو بمـا عللـه ثـم : (، ومما يؤكد هذا الرأي ويقويه قول برهان الدين البقـاعي���� 
 بــالغ ،فيــه أمــين إلــي ي د أُ  مــا ضــبط عــل قــادر أي��������j����j����j����j��k���k���k���k�zzzz}�}�}�}���������:فقــال عليــه يقفــون يكــادون ال الــذي
 مــن الحفـظ يلـزم مـا مـع والفهــم، الحفـظ أداتـي مـن لـه � اهللا جمــع بمـا فـأخبر، صـالحه بوجـوه العلـم
 إلـى الباطـل الـدين عـن لـردهم سـبباً  ذلـك فيكـون الـسوء، مـن يـستقبلهم مما العباد لنجاة واألمانة، القوة
    )١( .)  الحق الدين

��z��y���x�v��u��t��s��r��q��p��o���n}{����z��y���x�v��u��t��s��r��q��p��o���n}{����z��y���x�v��u��t��s��r��q��p��o���n}{����z��y���x�v��u��t��s��r��q��p��o���n}{��}��}��}��}��  : قوله تعالى���-٣٥
�� �̀���_��~�� �̀���_��~�� �̀���_��~�� �̀���_��~��������������h��g��f���e��d���c���b��h��g��f���e��d���c���b��h��g��f���e��d���c���b��h��g��f���e��d���c���bzzzz� ]٥٧-٥٦:يوسف[  

    :التفسير اإلجمالي
 فيمـا لـه االسـتجابة ومـن بـه، الملـك إعجـاب ومـن يوسـف، بـراءة إظهـار من النحو هذا فعلى  

 منهـا خـذتي، فملحوظـاً  مكانـاً  فيهـا لـه وجعلنـا قدميـه، وثبتنـا األرض، فـي � كـان التمكـين لـه طلـب
 مخــاوف، مـن فيـه ومـا الجـب مقابـل فـي ،يريـد التـي والمكانـة يريـد، الـذي والمكـان يريـد، الـذي المنـزل

 القيـد ومـن أمنـًا، الخـوف ومن ،فرجاً  الضيق ومن يسرًا، العسر من فنبدله، قيود من فيه وما والسجن
 يحـــسنون الـــذين، فـــال يـــضيع عنـــدنا أجـــر وثـــواب عليـــاً  قامـــاً وم عـــزاً  النـــاس علـــى الهـــوان ومـــن حريـــة،
    .)٢( الناس مع والتصرف والعمل السلوك ويحسنون إليه، واالتجاه عليه، والتوكل باهللا، اإليمان

 مــن وأكثــر وأعظــم خيــر الخلــد، بجنــان الظفــر وهــو األتقيــاء، للمــؤمنين اآلخــرة ثــواب ولكــن(   
 اّدخـره مـا أن على يدلّ  وهذا ،والرفعة والزينة والمال والّسلطان، العزّ  مظاهر من فيها وما الدنيا خير
 جمـع ومـن ،الـدنيا فـي والنفـوذ التّـصرف مـن عليـه أنعـم ممـا أعظـم اآلخـرة في � يوسف لنبّيه اهللا
 وتـرك بالطاعـة، للقيـام أتـم، وعطـاؤه أكثـر، عليـه اهللا فـضل كـان واآلخـرة، الـدنيا في السعادتين له اهللا

 ولكن  اهللا، عند يضيع ال الطاعة والتزامه لعمله، اإلنسان إحسان أن على أيضا هذا ويدلّ ، المعصية
 حالـــه مـــن خيـــر اآلخـــرة فـــي يوســـف وحـــال ومقـــصدا، غرضـــا يتخـــذ أن وأحـــرى أحمـــد، اآلخـــرة حـــال

   .)٣( ) الدنيا في العظيمة

                                      

  ).٤/٦٠: (نظم الدرر) ١(
  .بتصرف) ٤/٣٠٢(سيد قطب : في ظالل القرآن) ٢(
 ).٢/١١١٦ (وهبة الزحيلي: التفسير الوسيط )3(
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  ������h��g��f���e��d���c���b��h��g��f���e��d���c���b��h��g��f���e��d���c���b��h��g��f���e��d���c���b�z�z�z�z.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة
 إليـه مضاف) اآلخرة (مرفوع مبتدأ) أجر (التوكيد تفيد االبتداء الم )الالم (الحال واو) الواو(  
ــذين (جــرّ  حــرف) الــالم (مرفــوع خبــر) خيــر (مجــرور ــق جــرّ  محــلّ  فــي مبنــيّ  موصــول اســم) اّل  متعّل

فعـــل مـــاض ) كـــانوا (عاطفـــة) الـــواو (فاعـــل) الـــواو( الـــضمّ  علـــى مبنـــيّ  مـــاض فعـــل) آمنـــوا( )خيـــر(ـبـــ
    .)١( فاعل) الواو(و مرفوع مضارع) يتّقون (رفع محلّ  في كان اسم) الواو(ناقص
 واعتبـار ،الجملة االسمية تفيد ثبوت القاعـدة المهمـة وهـي الخيريـة واألفـضلية لثـواب اآلخـرة   �

  .أجر الدنيا ونعيمها من األمور العارضة التي ال تلبث أن تفارق اإلنسان بقدر اهللا
  :مناسبة الفاصلة

يــة لوجــدناه يعــرض ويعــدد الــنعم التــي امــتن اهللا بــه علــى نبيــه لــو تأملنــا الــسياق قبــل هــذه اآل  
 في الحياة الدنيا، من إظهار لبراءته أمام الناس، وشهادة النسوة وامرأة العزيـز بـصدقة  � يوسف

وتقــواه، ومــن ثــم تفــسيره لرؤيــا الملــك الــذي نــتج عنــه توليتــه علــى خــزائن مــصر وتمكينــه فــي أرضــها، 
 من خادم يباع ويشترى إلى سيد مطاع، ثـم رجعنـا إلـى اآليـة � اهللا حتى انتقل نقلة عظيمة بفضل

التي نتحدث عنها لرأينا من خاللها أن المولى عز وجـل يلفتنـا إلـى أمـر مهـم جـدا أال وهـو أنـه مهمـا 
 علـى اإلنـسان فـي هـذه الـدنيا فإنهـا ال تعـدو أن تكـون نعمـًا مؤقتـة زائلـة، فالواجـب �كثر إنعـام اهللا 
 بما هو أعلى من ذلك مرتبـة وأسـمى منـه مكانـة أال وهـو الجـزاء األخـروي الـذي يحكـم علينا أن نهتم

أجر اآلخرة هو :  هذه القاعدة الثابتة بأن�على اإلنسان إما بالفالح أو بالخسران، لذلك وضع اهللا 
  .األفضل للمؤمنين والمتقين ولكنهم وحدهم من يتنبهون إلى هذه القاعدة وال يحيدون عنها أبداً 

����r�����q��p��o��n��m��l��������k��j��r�����q��p��o��n��m��l��������k��j��r�����q��p��o��n��m��l��������k��j��r�����q��p��o��n��m��l��������k��j������u���t����u���t����u���t����u���t}�}�}�}� :قولـــــه تعـــــالى���-٣٦
��¦��¥��¤���£��¢��¡���������~|��{��z���y��x��w��v��¦��¥��¤���£��¢��¡���������~|��{��z���y��x��w��v��¦��¥��¤���£��¢��¡���������~|��{��z���y��x��w��v��¦��¥��¤���£��¢��¡���������~|��{��z���y��x��w��v�z�z�z�z] ٥٩-٥٨:يوسف[  

    :التفسير اإلجمالي
ــــ  طــــالبين الطعــــام�إخــــوة يوســــف  جــــاء   الجــــدب  الــــشام وبــــالد كنعــــان أرض أصــــاب الم
 مجلــس فــي وهــو �فــدخلوا عليــه  بأهلهــا حــل مــا سالمالــ عليــه يعقــوب بــآل حــل كــان وقــد ،والقحــط
 أحوالهم وبمعرفة بهم معقودة همته ولكون الحالين، في وزيهم هيآتهم وتشابه فهمه لقوة فعرفهم واليته

هـم و ، رؤيـاه تأويـل مـن يعلـم لمـا إليه مجيئهم مترقباً  كان السالم عليه ولعله القحط، زمن في وخاصة
 المعرفـة وقابـل ،مع ما تغير عليهم من أحواله التي تركـوه عليهـا العهد بطول له لنسيانهم له منكرون

                                      

 ).١٣/١٤(محمود صافي : الجدول في إعراب القرآن )1(
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 حـــالتي فـــي مـــستمراً  أمـــراً  � لـــه إنكـــارهم كـــان وحيـــث الـــشائع، االســـتعمال هـــو مـــا علـــى باإلنكـــار
    .)١( إياهم السالم عليه عرفانه بخالف االسمية بالجملة عنه أخبر والمغيب المحضر
 المتـاع فـاخر: والجهـاز إلـيهم؛ أحـسن وقـد له جاؤوا الذي بجهازهم � يوسف جهزهم ولما  

 أبـيكم مـن برسـالة يـأتي، أبـيكم من لكم بأخ العصابة أيها ائتوني لهم قال بلد إلى بلد من يحمل الذي
 قــد وكــان اإلحــسان، مــن بهــم فعــل مــا مثــل فــي بإطمــاعهم رغــبهم ثــم أصــدقكم، حتــى الــصالح الرجــل
 دائمـاً  الكيـلوأتـم  أوفـي أنـي كالرؤيـة هـو علمـاً  تعلمـون أال منـه رأوا بمـا لهـم مقرراً  فقال نزلهم، أحسن
    .)٢( منازله أولى في الشيء ضعي من خير وأنا الحق يوجبه ما على

  ������z�z�z�z¡��¢��£���¤��¥��¦�����¡��¢��£���¤��¥��¦�����¡��¢��£���¤��¥��¦�����¡��¢��£���¤��¥��¦��������~~~~����.����..}�}�}�}� :حليل الفاصلةت
 فاعــل )الــواو(و النــون بثبــوت مرفــوع مــضارع فعــل )تــرون( نافيــة )ال(و لالســتفهام )الهمــزة(  

ـــة تـــرون مفعـــولي مـــسد ســـدت بعـــدها ومـــا )نأ(و  )أنـــا(عاطفـــة )الـــواو(نأ خبـــر )الكيـــل أوفـــي( وجمل
   .)٣( خبر )المنزلين خير(مبتدأ

ه أفضل نأ إلخوته على �الجملة الفعلية المبدوءة بأداة االستفهام هنا تفيد تشهيد يوسف   
  . الستمرار ذلك وتجدده منه في سابق عهدهمن أعطا الناس حقوقهم

  :الفاصلةمناسبة 
 أراد أن ُيـدخل بهـا � هذه الفاصلة تعد بمثابة تقويـة للكـالم الـذي جـاء قبلهـا، ألن يوسـف  

األمان على قلب إخوته ويزيل من نفوسهم أدنى أثـر للـشك مـن تعـريض أخـيهم لمكـروه إذا جـاؤوا بـه 
 ،رينللمـشت الكيـل أوفـي أننـي رأيـتم قـد: (  فلما أحس منهم خـوفهم علـى أخـيهم قـال لهـم�ليوسف 
 اإلكرام مني سيلقى بل عليه خوف فال النزالء أكرم أنني ورأيتم معكم؛ يجيء حين نصيبكم فسأوفيكم
    .)٤( ) المعهود

  

 

                                      

 .بتصرف) ٩/٥٨ (األلوسي: روح المعاني )1(
 ).٤/٦٦(البقاعي : نظم الدرر:  انظر)2(
 ).٥/١٥(محي الدين الدرويش : اب القران وبيانه إعر )3(
 ).٤/٣٢٩(سيد قطب : في ظالل القرآن )4(
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 ]٦٢-٦٠:يوسف[

    :التفسير اإلجمالي��
ه لذلك أخيهم؛ على أبوهم هميأمن أن صعوبة ُمقدماً  يعلم � يوسف   اإلنذار  هذا إليهم وج : 

 وَجـــْدب َقْحـــط َمَعـــادُ  الَمَعـــاد أن يعلـــم وهـــو ذلـــك، لهـــم قـــالأنهـــم لـــن يكـــون لهـــم عنـــده كيـــل أو طعـــام، 
 لــيس األمرفــ يوســف، مــن اإلنــذار وتلقــْوا أحكمــه؛ الــذي البلــد هــذا ناحيــة تــأتوا الو  وأضــاف، ومجاعــة
، احتيــال إلــى وتحتـاج ورّد، أْخــذ تعنـي والُمــَراودة يوسـف، مــع قبـل مــن وافعلـ مــاذا يعرفـون وهــم سـهًال؛
 هـذا أن يعلمـون وهـم معهـم، أخيهم إرسالَ  والدهم يقبل كي جهودهم؛ ُكل  سيبذلون أنهمب قولهم وأكدوا
    .)١( التحقيق عسير الَمنال، َصْعب مطلبٌ 

 وهم-  القوم هؤالء رحال إلى أعيدوا: مطالبه بتلبية يقومون الذين لفتيانه � يوسف وقال(  
 يــشعروا أن دون ذلــك وافعلــوا طعــام، مــن منــا أخــذوه مــا مقابــل فــي لنــا دفعوهــا التــي األثمــان -هإخوتــ
 التــي األثمــان فيهــا فيجــدون أمتعــتهم، ويفتحــون بالدهــم، إلــى يعــودون عنــدما القــوم هــؤالء لعــل بكــم،

 في  لنا  ليدفعوها أخرى، مرة إلينا يرجعون ذحينئ لعلهم، غيره طعام من أخذوه ما مقابل في لنا دفعوها
 مـن ألن أخـوهم ومعهـم إليـه الرجـوع علـى حملهـم هذا بفعله أراد � يوسف وكأن، أخذوه ما مقابل
 لــصاحبه تــدفع أن دون المبيــع أخــذ مــن تــأنف و باِإلحــسان اِإلحــسان تقابــل أن الكبيــرة النفــوس شــأن
   .)٢(  )ثمنه

  �����ÉÈ�ÉÈ�ÉÈ�ÉÈ�z�z�z�z.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة
) ونجعــير  (لعــل اســم نــصب محــل فــي ضــمير) هــم(و) للترجــي( بالفعــل مــشبه حــرف) عــلل(  
   .)٣( فاعل والواو مرفوع مضارع

بــأن فــي اهللا  �يــد تجــدد الرجــاء مــن نبــي اهللا يوســف تف) لعــل(الجملــة الفعليــة المبــدوءة بـــ   �
  ُيرجع إخوته مصطحبين معهم أخاهم األصغر

  :مناسبة الفاصلة
 فــي التخطــيط وحــسن التــدبير بتوفيــق مــن اهللا �  براعــة يوســفهــذه الفاصــلة تظهــر مــدى  

 لــه طلبــه فــي إتيانــه بــأخيهم مــن غيــر تــردد، ا لــه، فهــو لــم يــدخر جهــدا فــي أن يجعــل اإلخــوة يلبــو �

                                      

  ).٤٤٣٩-١/٤٤٣٨(تفسير الشعراوي ) ١(
  ).١/٢٣٢٦(محمد سيد طنطاوي : التفسير الوسيط ) ٢(
  ).١٣/١٨(محمود صافي : الجدول في إعراب القرآن) ٣(
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وأراد بــذلك  �والقائــل هنــا يوســف  ����É��È����É��È����É��È����É��Èzzzz}�}�}�}�: �فنــرى هــذه اآليــات قــد ختمــت بقولــه 
م أخـاهم فينظـروا فـي أمتعـتهم فيـروا إكـرام العزيـز لهـم منهم إذا رجعوا إلى أبيهم طالبين أن يدفع معه

فتقوى حجتهم أمام الوالـد فـي طلـب األخ، فالهـدف إذن مـن جعـل البـضاعة فـي رحـالهم رغـم أنهـم لـم 
  . في أن يأتوه بأخيه بدون أدنى خوف منهم عليه�يدفعوا ثمنها هو تحقيق هدف يوسف 

�������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��×��Ö��Õ��Ô�������×��Ö��Õ��Ô�������×��Ö��Õ��Ô�������×��Ö��Õ��Ô}}}} :قوله تعالى���-٣٨
Ú���Ù��ØÚ���Ù��ØÚ���Ù��ØÚ���Ù��Ø�z��z��z��z�] ٦٣:يوسف[ 

    :التفسير اإلجمالي
 المـستقبل فـي الكيـل عّنـا منـع مـصر عزيز إن: له قالوا أبيهم إلى يعقوب أوالد رجع حينما(   

 عـددنا، بقـدر الطعـام مـن نكتـل معنـا فأرسـله نكتـل، ال ترسله لم فإن بنيامين، أخانا معنا ترسل لم إن
    .)١( ) إليك سيرجع فإنه عليه، تخف فال واإلياب، الّذهاب في وسوء مكروه لّ ك من لحافظون له وٕاّنا

�����Ú���Ù��ØÚ���Ù��ØÚ���Ù��ØÚ���Ù��Ø�z�z�z�z.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة �� �� �� �

    .)٢( إن خبر )حافظون(و المزحلقة )الالم(و )حافظون(ـب متعلقان )له(و واسمها إن )إنا(  
  . األصغرالجملة االسمية المؤكدة تفيد ثبوت تعهد األبناء ألبيهم بحفظ أخيهم   �

  :مناسبة الفاصلة
إن هـــذه الفاصـــلة رغـــم أنهـــا تحتـــوي علـــى التأكيـــد والجـــزم مـــن قبـــل اإلخـــوة علـــى أن يتعهـــدوا   

إلــى مــا حــدث منــذ ســنين لولــده  �بــالحفظ والحمايــة ألخــيهم، لترجــع بــذاكرة الوالــد الحــاني يعقــوب 
م لــم يلبــوا مــا ويتــراءى أمامــه مــشهد اإلخــوة بــنفس هــذا الوعــد مــن قبــل ولكــنه �الحبيــب يوســف 

  . توعدوا به، فيبقى قلب الوالد مرتبطًا بولده الثاني رغم تلك المواثيق وهذه العهود
  

E��D��C��B��A�E��D��C��B��A�E��D��C��B��A�E��D��C��B��A������H��G��F��H��G��F��H��G��F��H��G��F�����J��I�J��I�J��I�J��I�����K����K����K����K������������O����N��M�O����N��M�O����N��M�O����N��M���������Q����Q����Q����Q}}}} :قوله تعـالى���-٣٩
��S��R��S��R��S��R��S��Rzzzz] ٦٤:يوسف[  

    :التفسير اإلجمالي
 مــن بمــنعهم يــصرح ولــم امينبنيــ فرقــة مــن � يعقــوب وتــألم وتقريــر توقيــف )BBBB( ولــهق(   

، كيـدهم مـن عليه يخاف وأنه، إليهم طمأنينته بقلة أعلمهم لكنه المصلحة من ذلك في رأى لما حمله

                                      

  ).١٣/٢٠(وهبة الزحيلي : التفسير المنير) ١(
  ).٥/١٧(محي الدين الدرويش : إعراب القرآن وبيانه) ٢(
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 قبـل مـن يوسـف علـى خـاف مـا كمثـل يخـف فلـم، حـالهم وانتقلـت نبئـوا كـانوا أنهـم أمـرهم ظاهر ولكن
    .)١() يوسف قصة في عبارته بخالف تعالى هللا استسلم ثم شيئاً  نفسه في نأب أعلم لكن

  ����O��N��MO��N��MO��N��MO��N��M������S��R����Q��S��R����Q��S��R����Q��S��R����Q�z�z�z�z.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة
 مــن والجملــة تمييــز )حافظــا(، الفــصيحة والفــاء خبــر وخيــر مبتــدأ الجاللــة لفــظ )خيــر فاللــه(  
 مــن بــد ال كــان فــإذا والتقــدير جــازم غيــر شــرط جــواب فــي وقعــت ألنهــا لهــا محــل ال والخبــر المبتــدأ
 باليـاء إليـه مـضاف )الـّراحمين(، معطوفـة والجملة وخبر مبتدأ )َأرحم وهو(، حافظاً  خير فالّله إرساله

)٢(.    
  .  في حفظه ورحمته �الجملة االسمية تفيد ثبوت يقين األنبياء على اهللا  �

  :مناسبة الفاصلة
 وهـــم اآلن � مـــا يـــزال مـــاثال أمـــام يعقـــوب �إن الموقـــف القـــديم لإلخـــوة مـــع يوســـف   

القـديم، ومهمـا كـان هـدفهم اآلن فالمقـصود عنـده أنهـم سـيبعدوا ولـده المحبـب يطلبوا منه نفس الطلب 
الثاني من أمـام ناظريـه ويحرمـوه منـه، وكـان المـشهد يتكـرر، فينفطـر قلبـه ويتمـسك بولـده ولكـن أمـام 
إغراءاتهم وتأكيد المواثيق بإرجاعه ووصفهم لما قام به العزيز معهم من إكرام وحـسن معاملـة وزيـادة 

 أمـــام هــذا الموقـــف إال أن يتمـــسك بحبــل اهللا المتـــين، شـــأنه شـــأن  �ل، لـــم يجــد يعقـــوب فــي الكيـــ
 أوكلـــه إلـــى حفـــظ اهللا إال أنــهاألنبيــاء والـــصالحين فـــي مثــل هـــذه المواقـــف، فـــرغم أنــه قـــد بعثـــه معهـــم 

  .ورعايته ألنه هو الذي يحقق له مراده بحفظ ورد ولده إليه وحمايته مما يحذر منه

��b}�}�}�}� :قولــه تعــالى���-٤٠ �̀�_��� �̂�]�[��Z��Y��X��W����V��U��b �̀�_��� �̂�]�[��Z��Y��X��W����V��U��b �̀�_��� �̂�]�[��Z��Y��X��W����V��U��b �̀�_��� �̂�]�[��Z��Y��X��W����V��U
q��p��omlkjihgedcq��p��omlkjihgedcq��p��omlkjihgedcq��p��omlkjihgedc������vu����t��s��vu����t��s��vu����t��s��vu����t��s

����k��j��i��h��g��f��e��dca`_~}|{zyx��w����k��j��i��h��g��f��e��dca`_~}|{zyx��w����k��j��i��h��g��f��e��dca`_~}|{zyx��w����k��j��i��h��g��f��e��dca`_~}|{zyx��w�z�z�z�z 
 ]٦٦-٦٥:يوسف[

    :التفسير اإلجمالي
 يوســف أمــر كــان التــي وهــي إلــيهم، رّدت بــضاعتهم وجــدوا متــاعهم، يوســف إخــوة فــتح ولمــا  

 إن ؟ هــذا وراء نبغــي  مــا، ونريــد مــاذا: َقــاُلوا متــاعهم فــي اوجــدوه فلمــا رحــالهم، فــي بوضــعها فتيانــه
���i���i���i���i}�}�}�}� أهلنــا، إلــى بــالميرة نــأتي معنــا أخانــا أرســلت ٕاذا، و الكيــل لنــا أوفــي وقــد إلينــا ردت بــضاعتنا

                                      

 ).٣/٢٦٨(األندلسي :  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)1(
 ).٣/٩٥(دعاس : إعراب القرآن الكريم )2(



   ٨٢

m��l��k��jm��l��k��jm��l��k��jm��l��k��jzzzz بعير حمل رجل كل يعطي كان � يوسف أن وذلك ،�{�{�{�{�q��p��o�q��p��o�q��p��o�q��p��o����

zzzz١( أخيهم أخذ مقابلة في يسير هذا إن: أي وتحسينه، الكالم تمام من هذا����(.    
 اهللا مـن موثقًـا تعطـونِ  حتـى مـصر ملـك إلـى معكـم أخاكم أرسل لن: لبنيه � يعقوب قال  

 ال مـا بجمـيعكم ُيحـيط أن إال بـأخيكم لتـأتنني، وعهـد يمينٍ  من) به يوثق ما :(وهو )الميثاق(: بمعنى
 أن يــصيبكم أمــر يــذهب بكــم كــأن تهلكــوا جميعــا، أو أن تغلبــوا، أو بــه تــأتوني أن علــى معــه تقــدرون

 بمــا بالوفــاء علينــا شــهيد اهللا :يعقــوب قــال عهــودهم أعطــوه فلمــا جميعــا فيكــون ذلــك عــذرًا لكــم عنــدي،
    .)٢( جميًعا نقول

  ���������k��j��ih�gfedc�k��j��ih�gfedc�k��j��ih�gfedc�k��j��ih�gfedc�z�z�z�z.����..}}}} :تحليل الفاصلة
 نـــصب محـــلّ  فـــي مبنـــيّ  الـــشرط معنـــى متـــضّمن حـــين بمعنـــى ظـــرف) لّمـــا( عاطفـــة) الفـــاء(  

إليـه،  مـضاف) هـم(و منـصوب بـه مفعـول) موثـق(فاعل  والواو الضم على مبني ماض فعل) ءاتوه(
 مـصدرّي، حـرف) مـا (جـرّ  حـرف) علـى (مرفـوع مبتـدأ الجاللـة لفظ) الّله (يعقوب أي هو قال وفاعل

    .)٣( مرفوع المبتدأ خبر) وكيل (نحن والفاعل مرفوع، مضارع) نقول(
 ألبنائـه �م وهـو إمكانيـة سـماح نبـي اهللا يعقـوب الجملة الظرفية تفيد تعلـق حكـم علـى حكـ   �

  .عطاءه العهد والميثاق على حفظه ورعايته قاموا بإباالحتفاظ بأخيهم إن
  :مناسبة الفاصلة

يبرزه ويوضحه وهبة الزحيلي يرى الباحث أن الفاصلة هنا تؤكد على أمر غاية في األهمية   
 بإرسال إذنه عند حدث مما أكثر والدهأ مع المرة هذه � يعقوب تشّدد: ( فيقول في تفسيره

 وهو الميثاق منهم فطلب وألم، شديد حزن من أعقبها وما القاسّية الّتجربة تلك بعد ،� يوسف
      .)٤(  )بهم واإلحاطة القاهر العذر حال في إال إليه إحضاره على باليمين المؤّكد العهد

                                      

 ).٤/٣٩٩(تفسير ابن كثير : انظر )1(
 ).١٦٤-١٦/١٦٣(تفسير الطبري : انظر )2(
 ).١٣/٢٥(محمود صافي : الجدول في إعراب القرآن )3(
 ).١٣/١٨(التفسير المنير  )4(



   ٨٣

��u��t��s��r����q��p��o��n��m���u��t��s��r����q��p��o��n��m���u��t��s��r����q��p��o��n��m���u��t��s��r����q��p��o��n��m���|��{��z��yw�����v��|��{��z��yw�����v��|��{��z��yw�����v��|��{��z��yw�����v}}}} :قوله تعـالى���-٤١
��¬��«��ª �̈�§¥�¤���£¢���~��}��¬��«��ª �̈�§¥�¤���£¢���~��}��¬��«��ª �̈�§¥�¤���£¢���~��}��¬��«��ª �̈�§¥�¤���£¢���~��}zzzz] ٦٧:يوسف[ 

    :التفسير اإلجمالي
 يلفتــوا لكــيال واحــد بــاب مــن مــصر، إلــى يــصلون حينمــا يــدخلوا، ال بــأن بنيــه يعقــوب وأمــر(   
 وقال  ،واحد باب من دخلوا إن العين عليهم خشي ألنه متفرقة، أبواب من يدخلوا وأن إليهم، األنظار

 ومــشيئته، إرادتــه بغيــر شــيء يــرده ال وقــضاءه نافــذ، اهللا قــدر ألن االحتــراز، بــاب مــن ذلــك نإ: لهــم
 منه ويطلب اهللا، إلى النجاح أمر ويكل جهده، ويبذل يبغيه، الذي لألمر العدة يعد أن المؤمن وعلى

    .)١( ) والتوفيق المعونة

  ª¬��«ª¬��«ª¬��«ª�z�z�z�z»��¬����¢��£���¤��¥§¨¢��£���¤��¥§¨¢��£���¤��¥§¨¢��£���¤��¥§¨��������.����..}}}} :تحليل الفاصلة
 بـالخبر متعلقـان بـالالم مجـرور الجاللة لفظ )ِللهِ ( حصر أداة )ِإال ( مبتدأ )اْلُحْكمُ ( نافية )ِإنِ (  

 الجملـة علـى عطـف )َوَعَلْيـهِ  (القـول مقـول والجملـة فاعلـه مـاض )َتَوكْلـتُ ( )توكلـت(ـب متعلقان )َعَلْيهِ (
ـــلِ ( الـــسابقة مجـــزوم مـــضارع ويتوكـــل ألمـــرل )الـــالم(وعاطفـــة تفيـــد الترتيـــب والتعقيـــب  الفـــاء )َفْلَيَتَوك 

 ال محل لهـا مـن اإلعـراب القول مقول والجملة سالم مذكر جمع ألنه بالواو مرفوع فاعل )اْلُمَتَوكُلونَ (
)٢(.  

  . في كل أمر وفي كل شأن�الحاكمية هللا  الجملة االسمية تفيد ثبوت   �

  :مناسبة الفاصلة
ى فعــل أمــر اجتهــد فيــه وهــو أن ال قــد أرشــد بنيــه إلــ �تبــرز اآليــات الــسابقة أن يعقــوب   

يــدخلوا المدينــة مجتمعــين مــن طريــق واحــد، بـــل يتفرقــوا ويــدخلوها مــن طــرق مختلفــة حتــى ال يلفتـــوا 
األنظار إليهم، ولكن الفاصلة الخاتمـة لهـذه اآليـات ترينـا كيـف أن قلـب األنبيـاء والـصالحين ال يتـرك 

 بمواله فكل شيء من اهللا هين سـهل، فـالمؤمن صاحبه متعلق بأفكاره واجتهاداته، بل هو دائم التعلق
 ولكنــه يظــل متــوكال علــى اهللا فــي كــل شــئونه مــسلمًا أمــره �يأخــذ باألســباب الماديــة كمــا أمــره اهللا 

  . وقدره�لخالقة ألنه موقن تمامًا بأن مواله لن يخذله وأن الخير كل الخير فيما حكم به اهللا 
  

�}�}�}�}� :قولـــه تعـــالى���-٤٢ �́�³��²��±��°���¯� �́�³��²��±��°���¯� �́�³��²��±��°���¯� �́�³��²��±��°���¯������¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶��µ�������¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶��µ�������¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶��µ�������¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶��µ�
�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���ÅÃ��Â��Á��À��¿�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���ÅÃ��Â��Á��À��¿�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���ÅÃ��Â��Á��À��¿�����Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ���ÅÃ��Â��Á��À��¿zzzz 

 ]٦٨:يوسف[

                                      

 ).١/١٦٦٤(أسعد حومد : أيسر التفاسير )1(
 ).٩٧- ٢/٩٦(دعاس : إعراب القرآن الكريم )2(



   ٨٤

    :التفسير اإلجمالي
 مــن أبــوهم، أمــرهم حيــث مــن أربعــة، أبــواب لهــا كــان التــي مــصر يعقــوب أوالد دخــل ولمــا(   

 يــردّ  وال بــسوء، أصــيبوا إذا قــّط، شــيئا يفيــدهم النحــو هــذا علــى يعقــوب توجيــه كــان مــا متفرقــة، أبــواب
 أن يعقـوب طمـع وٕانمـا ،مجتمعـين أو مفتـرقين ألصـابتهم عين، تصيبهم أن قضي لو ألنه قدراً  عنهم

 وتلـك علـيهم، شـفقته وهي نفسه، في شيئا يظهر وأن فوّصى، السالمة، قدر ورجاؤه وصيته تصادف
 عّلمـه مـا لقّـن بأنه يعقوب ىعل � اهللا أثنى ثم، إظهارها أراد يعقوب نفس في ذاتية حاجة أو رغبة
 أكثــر ولكــن بــالوحي، إيــاه اهللا لتعلــيم القــدر مــن يمنــع ال الحــذر بــأن يعلــم وهــو المعنــى، هــذا مــن اهللا

    .)١( ) ذلك يعلمون ال والكفار المشركون وهم الناس

  �����������ÎÍÌ��Ë��Ê���ÎÍÌ��Ë��Ê���ÎÍÌ��Ë��Ê���ÎÍÌ��Ë��Ê�z�z�z�z.����..}}}} :تحليل الفاصلة
) النــاس (منــصوب لكــنّ  اســم) كثــرأ (لالســتدراك بالفعــل مــشّبه حــرف) لكــنّ  (عاطفــة) الــواو(  
    .)٢( فاعل والواو ، مرفوع مضارع) يعلمون (نافية) ال (مجرور إليه مضاف

  :مناسبة الفاصلة
أن هنـــاك فئـــة : هــذه الفاصـــلة تقــرر حقيقـــة واضــحة وضـــوح الــشمس فـــي رابعــة النهـــار وهــي  

ولكـن أغلـب النـاس  بأمور ال يـشاركهم بهـا أحـد ، � اختصهم اهللا - كاألنبياء -خاصة من البشر 
غافلين عن هذه الحقيقة رغم وضوحها وجالءهـا، ألنهـم لـيس لهـم مـن علـم اهللا شـيء ولـيس لهـم مـن 

 اهللا أرشـد كيـف يـدركون وال ،� يعقـوب علـم مـا مثـل يعلمـون ال نعمة الفهـم عـن اهللا نـصيب، َفهُـم
 الظـــاهرة، باألســـباب ذاألخـــ: العلـــوم تلـــك ومـــن واآلخـــرة، الـــدنيا فـــي تـــنفعهم التـــي العلـــوم إلـــى أوليـــاءه

  .� هللا األمر وتفويض
  

                                      

 ).٢/١١٢٤ (وهبة الزحيلي: التفسير الوسيط )1(
 ).١٣/٢٩(محمود صافي : الجدول في إعراب القرآن )2(



   ٨٥
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 ]٧٥-٦٩:يوسف[

    :التفسير اإلجمالي
 ضـــيافته، ومنـــزل الخـــاص مجلـــسه فـــي � يوســـف علـــى � يعقـــوب أوالد دخـــل حينمـــا  

 واختلـى أخـاه إليـه ضـم متفرقـة، أبـواب مـن القـصر دخلـوا كـانوا أن بعـد بنيـامين، شقيقهو  أخوه ومعهم
 صـنعوا مـا علـى تحزن وال تأسف ال أي تبتئس ال: له وقال أخوه، أنه وعّرفه شأنه، على هوأطلع به،
 يبقيــه تـدبيرا ســيتخذ أنـه معــه وتواطـأ أخـوه، أنــه مـن عليــه أطلعـه مـا علــى إخوتـه يطلــع أال وأمـره بـي،
 بعــض أمــر ،طعامــاً  -جمــع بعيــر- أبعــرتهم لهــم وحمــل الطعــام، لهــم أعــدّ  فلمــا، مكرمــا معــززاً  عنــده

 ثـم، أحـد علـم دون بنيـامين، أخيـه رحـل في فضة من إناء وهي المكيال، أو الصواع يضع أن تيانهف
    .)١(  وذهلوا فبهتوا ،فقفوا سارقون، قوم إنكم العير، أصحاب يا: الخروج على عزموا حينما مناد نادى

ــييوضــح     ءشــي أي: وقــالوا للمنــادي، التفتــوا ثــم: (  بعــد ذلــك مــا حــدث معهــم فيقــولالزحيل
 مـضمون القمـح مـن بعيـر حمـل بـه أتـى ولمن به، يكيل الذي الملك صواع نفقد: فأجابوهم ؟ تفقدونه

 علـم وعلمـتم األولـى، المـرة فـي خبرتمونـا لقـد واهللا: بالسرقة اّتهامهم بعد يوسف إخوة قالمن الملك، ف
 يوما نكن ولم ناس،ال حقوق على الّتعدي من غيرها أو بالسرقة أرضكم في لنفسد جئنا ما أننا اليقين

 الّتهمــة نفــي فــي كــاذبين كنــتم إن فــيكم، كــان إن الــسارق جــزاء فمــا: يوســف فتيــان فقــال ســارقين، مــا
 للنــاس الظـالمين نجـزي الجــزاء هـذا ومثـل رحلــه، فـي وجـد مــن أخـذ شـرعنا فــي جـزاؤه: فأجـابوا عـنكم؟
 وهـي ،المـسروق الـّشيء هـو تملـك اكمـ الـّسارق يتملّـك أن أي وا،ق رَ ستَ يُ  أن شريعتنا في أموالهم بسرقة
     .)٢( ) يوسف مراد وهذا الّسالم، عليهما ويعقوب إبراهيم شريعة

                                      

 .)٢٨-١٣/٢٧(وهبة الزحيلي : التفسير المنير: انظر )1(
 ).٢/١١٢٦: (التفسير الوسيط )2(



   ٨٦

  ������c�ba��c�ba��c�ba��c�ba�z�z�z�z.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة
 )الكـاف(و للبعـد )الـالم(و بالكـاف جـر محـل فـي إشـارة اسـم )ذا(و جـر حرف الكاف )َكذِلكَ (  
    .)١( به مفعول )نيالظالم( مستتر وفاعله مرفوع مضارع) َنْجِزي( للخطاب

: وت جزاء اهللا للظـالمين علـى ظلمهـم، ومـن المعلـوم أن الظلـم نوعـانالجملة االسمية تفيد ثب   �
  .ظلم النفس وذلك بعدم إتباع منهج اهللا، وظلم الغير وذلك بالتعدي على حقوق اآلخرين

  :مناسبة الفاصلة
ليرجع   هوعدم تركعه،  م يبقي أخاهبشكل واضح فهو يريد أنهنا  � حكمة يوسفتظهر   

، لقـد قـام بوضـع لـة تـنم عـن العقليـة الفـذة غايـة فـي الـذكاء وحيلقـد دبـر أمـراً ؟ فمـا العمـل مع إخوتـه، 
نـه موجـود أولمـا تبـين  عـن سـرقة الـصواع، الصواع الخـاص بـه داخـل متـاع أخيـه األصـغر ثـم أعلـن

 مكــان ؤخــذ يُ م الــسائدة بــأنوشــريعتهداخــل متــاع أخيــه أراد مــنهم أن يحكمــوا علــى الــسارق مــن ديــنهم 
عــاملون الظــالمين فــي ديــنهم وشــريعته ومــنهجهم، ومــن هنــا نلمــح لمــاذا ؟ ألنهــم مثــل ذلــك يســرقته، 

 وحكمتـه بحيـث اسـتطاع �التناسب الكبير بين المناسبة والسياق في إبراز الذكاء العقلي ليوسـف 
  .ان يحصل على ما يصبوا إليه بكل سهولة ويسر

���q��pn��m�lkji��h��g���f��e���q��pn��m�lkji��h��g���f��e���q��pn��m�lkji��h��g���f��e���q��pn��m�lkji��h��g���f��e}}}} :قولــــــه تعــــــالى���-٤٤
rrrr����¤��£��¢��¡~��}��|��{��z��y��x����w��v��u��t¤��£��¢��¡~��}��|��{��z��y��x����w��v��u��t¤��£��¢��¡~��}��|��{��z��y��x����w��v��u��t¤��£��¢��¡~��}��|��{��z��y��x����w��v��u��t�������������� �̈�§��¦�� �̈�§��¦�� �̈�§��¦�� �̈�§��¦
��ª��©��ª��©��ª��©��ª��©�z�z�z�z] ٧٦:يوسف[ 

    :التفسير اإلجمالي
 ثـــم للتهمـــة دفعـــا أخيـــه لوعـــاء تفتيـــشه قبـــل العـــشرة اإلخـــوة أوعيـــة تفتـــيش ب�يوســـف  بـــدأ  
 كـان ، ومـاإيـاه علمنـاهأي : ليوسـف كـدنا العجيـب الكيـد ذلـك مثـلمن وعاء أخيه، و  الصواع استخرج

 لوال وشريعته الملك لدين مخالفاً  كونه مع أخيه على يعقوب حكم إجراء من يتمكن  أن� يوسفل
 جــزاء إن: قــولهم مــن إخوتــه ألــسن علــى أجــراه مــا وهــو: إليــه الــسبيل وجــد حتــى ودبــره لــه اهللا كــاد مــا

 ������������zzzz}��|��{��~}��|��{��~}��|��{��~}��|��{��~����}}}} :قولـه معنـى وهـو بيرهوتـد اهللا مـشيئةب هـو هـذا قولهم فكان ،االسترقاق السارق
 أنواعبــ ، فــاهللا يرفــع مقــام طوائــف مخــصوصة مــن عبــادهلــه وٕارادتــه بــذلك وٕاذنــه مــشيئته حــال إال أي

وأجل  ، ولكن يبقى هناك من هو أعلىبذلك � يوسف درجة رفع كما والكرامات والمعارف العلوم
    .)٢(ي ال يمكن أن يرتقي لعلمه أحد  فهو الذ� اهللا وهووالمعرفة  بالعلم اهللا رفعه ممن
  

                                      

 ).٢/٩٩(دعاس : إعراب القرآن الكريم )1(
 .بتصرف) ٣/٦٢(الشوكاني : فتح القدير )2(



   ٨٧

  ����ª�©¨§¦ª�©¨§¦ª�©¨§¦ª�©¨§¦�z�z�z�z.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة
ــــق الظــــرف )فــــوق(   ــــر بمحــــذوف متعل ــــدم خب ــــم ذي كــــل(و مق ــــيم(و مــــضافان) عل ــــدأ )عل  مبت

    .)١(مؤخر
 اخـتص بعلـم أمـور � فوق علم المخلوقين، وأنه �الجملة الظرفية هنا تفيد علو علم اهللا    �

  .ال يعلمها أحد سواه
  :ة الفاصلةمناسب

ه يمكـث عنـده وهـذا يـدل يـ كـان عنـده ذكـاء فـي جعـل أخ�مما سبق يتبين لنا أن يوسف   
علــى علمــه الواســع الــذي حبــاه اهللا بــه مــن تمــام النعمــة عليــه، ولكــن الفاصــلة جــاءت فــي هــذا المقــام 

ن لتؤكـــد نقـــص علـــم  المخلـــوقين حتـــى األنبيـــاء والمرســـلين مـــنهم، ألنـــه ممـــا هـــو مـــن العلـــم اليقينـــي أ
 وحده، ولو رجعنا إلى تركيب الفاصلة لنبأتنا عن هذه الحقيقة من �صاحب العلم المطلق هو اهللا 

وتعنــي صــاحب، أي صــاحب ) ذي(خــالل تراكيبهــا، فــالعلم عنــد البــشر قــرن فــي اآليــة باســم اإلشــارة 
طلـق علم قليل أو كثير، لتـدل علـى أن اإلنـسان لـه علـم محـدود غيـر كامـل، أمـا علـم اهللا فهـو علـم م

 فتبـين ذلــك فانـه مـن بــديع � ليـدل علـى كمــال وسـعة علـم اهللا ����ªªªªzzzz}�}�}�}�لـذلك اسـتخدم الـصفة نكــرة
  .نظم اهللا سبحانه للقرآن العظيم

ـــالى���-٤٥ ـــه تع �®��¯����º��¹¶���µ��´��³��²��±�����°��¯��®���½���¼��»��º��¹¶���µ��´��³��²��±�����°��¯��®���½���¼��»��º��¹¶���µ��´��³��²��±�����°��¯��®���½���¼��»��º��¹¶���µ��´��³��²��±�����°«��¼���½��}}}} :قول
É��È�ÇÆ�Ä��Ã��Â��Á��¿��¾É��È�ÇÆ�Ä��Ã��Â��Á��¿��¾É��È�ÇÆ�Ä��Ã��Â��Á��¿��¾É��È�ÇÆ�Ä��Ã��Â��Á��¿��¾zzzz�� ]٧٧:يوسف[ 

    :التفسير اإلجمالي
 فــي ذلــك وقــالوا قبــل، مــن لــه شــقيق إليــه ســبقه قــد بنيــامين فــي الــسرقة داء أن ادَعــْوا وهكــذا  

 يــا تعجــب ال: ، فقــالواوأخيــه يوســف تجــاه مــنهم العــداوة مالمــح َوُضــَحتْ  وهكــذا أنفــسهم، تبرئــة مجــال
 يتحـدثون أنهـم يجهلـون وهـم ذلـك قـالوا ،ورثها مـن أخيـه يوسـف -السرقة–فهذه الصفة  مصر؛ عزيز
 لهــم، بالنــسبة مجهــوالً  يظــل أن أرادلكنــه  الــرد، إلــى ينــزع لــم � يوســف نولكــ، � يوســف إلــى

، ولــم يــستطع أن يمكــن نفــسه مــن التفكيــر فــي مــدي الــسوء الــذي وصــلت إليــه مجراهــا األمــور لتأخــذ
 ُبـد  فـال نفـسه فـي هـذا قـال إنْ  وهـوأخالقهم عندما فعلو به مـا فعلـوا نتيجـة لحـسدهم وحقـدهم الـدفين، 

صواب مـا تـصفون ب أعلم �ثم قال لهم مبينا أن اهللا  مالمحه، على ظهر قد القول بهذا انفعاله أن
    .)٢(وتنعتون به غيركم 

   

                                      

 ).٥/٣٠(محي الدين الدرويش : إعراب القران وبيانه )1(
 .بتصرف) ٤٤٥٧-١/٤٤٥٦: (تفسير الشعراوي )2(



   ٨٨

  ����É���ÈÇÆÉ���ÈÇÆÉ���ÈÇÆÉ���ÈÇÆ�z�z�z�z.����..}}}} :تحليل الفاصلة
) مـا (جـرّ  حـرف) البـاء (مرفـوع خبـر) أعلـم (مرفـوع مبتـدأ الجاللـة لفـظ) اللّـه (عاطفـة) الـواو(  

    .)١( لفاع والواو مرفوع مضارع) تصفون (مصدريّ  حرف
 واطالعـه الـدائم علـى أفعـال خلقـه ومراقبتـه الدائمـة �سمية تفيـد ثبـوت علـم اهللا  الجملة اإل  �

  . سهوقل غفلة أوألهم دون 
  :مناسبة الفاصلة

 أن يظهر لهم أمره رغم أنـه كـره مـنهم اتهامـه بالـسرقة، فترفـق بهـم وقـال �لم يرد يوسف   
اموا بحيــل متتابعــة حتــى يبعــدوه عــن والــده وكلهــا مــن فــي نفــسه بــأنهم أســوء ممــا اتهمــوه بــه ألنهــم قــ

خبيث، ومن ثم وجه نفسه ومظلمته إلـى اهللا المطلـع بـال غفلـة الاألمور المكروهة من الخداع والمكر 
على أعمال عبـاده فـيعلم الظـالم مـن المظلـوم، فهـو الوحيـد العـالم بمـا جـرى منـه وهـل يمكـن أن يقـال 

ر خــارج عــن إرادتــه، وهــذا خلــق عظــيم مــن أخــالق األنبيــاء وهــو بأنــه ســرق قبــل ذلــك أم أن هــذا األمــ
  .  واللجوء إليه ليأخذ الحق ألنصاره من خصمائهم�االعتماد على اهللا 

ــالى���-٤٦ ــه تع ����ÎÍÌËÎÍÌËÎÍÌËÎÍÌË����ÏÏÏÏ����������������ÐÐÐÐ����������������ÑÑÑÑ��������ÒÒÒÒ��������������������������������ÓÓÓÓ��������ÔÔÔÔ����������������ÕÕÕÕ������������×�×�×�×�������������ØØØØ����������������ÙÙÙÙ}�}�}�}� :قول
ÚÚÚÚ������������������������JIH�GFEDCBAJIH�GFEDCBAJIH�GFEDCBAJIH�GFEDCBA����K��K��K��K����������LLLL��������MMMM�z�z�z�z ]٧٨:يوســــف-

٧٩[ 

    :التفسير اإلجمالي
 لـه يترققـون شـرعوا اعتـرافهم، بمقتـضى � يوسـف عند تركه وتقرر بنيامين أْخذ تعين مال  

 فقــده، الــذي ولــده عــن بــه ويتــسلى شــديداً  حبــاً  يحبــه وهــوقــالوا إن أبــاه شــيخ كبيــر ف علــيهم، فونــهويعط 
ولكنـه  ،للخيـر القـابلين المنـصفين العادلين من فإّنا نظنك عنه، ِعَوًضا عندك يكون بدله، فخذ أحدنا

وٕان لـم نفعـل  واعتـرفتم، قلتم كما: أي لن آخذ أحدًا غير الذي وجدت المكيال عنده،: رد عليهم قائالً 
    .)٢( بسقيم بريئا أخذنا إن ذلك نكون قد تعدينا العدل إلى الظلم

  M�L���KM�L���KM�L���KM�L���K�z�z�z�z.����..}}}} :تحليل الفاصلة
لــشرط مقــدر  وجــزاء جـواب )إذن(و اســمها ضــمير المتكلمــين )نـا( حـرف توكيــد ونــصب )إن(  

  . مرفوع إنا خبر )ظالمون(و المزحلقة )الالم(و
  .الجملة هنا اسمية تفيد ثبوت حكم الظلم إذا ثبت شرطه وهو أن يؤخذ غير السارق   �

                                      

  ).١٣/٣٩(محمود صافي : الجدول في إعراب القرآن) ١(
  ). ٤/٤٠٣(تفسير ابن كثير : رانظ) ٢(



   ٨٩

  :مناسبة الفاصلة
أراد أن يعامل إخوته من منطلق مبادئهم التي اعتادوا عليها  �نلمح من هذه الفاصلة أن يوسف 

إن اعتبـرتم أنفـسكم ظـالمين إن لـم تعـاقبوا الـسارق بأخـذه محـل سـرقته، فكـذلك : همقائًال لهم ورادًا علي
أنــا اعتبــر مــن الظــالمين كمــا تقولــون إذا أخــذت أحــدًا مكــان الــسارق، ألنــه ال يمكــن أن يعاقــب أحــد 
بجريمة ارتكبها غيره ألن ذلك يعد من باب الظلم والتعدي على الحقوق، فلم يجدوا أمام هذه الحقيقـة 

  .  قرروها هم بداية إال أن يسلموا له ويقبلوا باألمر بدون اعتراضالتي



   ٩٠

  ]١٠١-٨٠:اآليات[ : المقطع السادس����
  

  حنني األب واللقاء الكبري بعد طول الفراق حنني األب واللقاء الكبري بعد طول الفراق 
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�S��R��Q��P��O��S��R��Q��P��O��S��R��Q��P��O��S��R��Q��P��O�������������������\��[��Z��Y��X��W��V��U��\��[��Z��Y��X��W��V��U��\��[��Z��Y��X��W��V��U��\��[��Z��Y��X��W��V��U}�}�}�}�  : قوله تعالى���-٤٧
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�����v��u�����v��u�����v��u�����v��u�z�z�z�z ]٨٠:يوسف[ 

    :التفسير اإلجمالي
 مـا إلـى يجيـبهم وأن مكانـه، واحـًدا منهم ويأخذ بنيامين، عن يوسف يخلى أن من يئسوا فلما  

 عهـودَ  كمعلـي قـد أخـذ أبـاكم أن  تعلمـوا ألمفقال أكبرهم سنًا،  ،فاجتمعوا يتشاورون سراً  ،ذلك من سألوه
 تعلمـوا لـم أو: يقولتغلبوا على أمركم في عدم تحقيق ذلك، ثم  أن إال ،جميعاً  به هأتين تل ومواثيقه اهللا
 ، بهـا أنـا التـي إنـي لـن أغـادر هـذه األرض: ثـم أعقـب ذلـك قـائالً ؟  يوسف في تفريطكم هذا قبل من

 أخـي وتـرك منهـا بـالخروج ربـي لي يقضي أو منها، بالخروج أبي لي يأذن حتى فأفارقها مصر وهي
    .)١( الناس بين فصل من وأعدل حكم، من خير واهللا ،خارج غير فإني وٕاال بنيامين،

  ������vut��vut��vut��vut�z�z�z�z.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة
ــرُ ( مبتــدأ )هــو(و حاليــة )الــواو(    مجــرور إليــه مــضاف )اْلحــاِكِمينَ ( حاليــة والجملــة خبــر )َخْي

    .)٢( سالم مذكر جمع ألنه بالياء
  . هو أفضل الحاكمين� هنا إسمية تفيد استقرار أمر هام وهو أن اهللا ةالجمل   �

  :مناسبة الفاصلة
 هو خير من �لما كان من العدل أال يأخذ إال من ُوِجد المتاع معه بينت الفاصلة أن اهللا   

حكم ليوسف في هذه القضية، وٕاذا أردنا أن نتبين الصلة الوثيقة التي تـربط الفاصـلة بالـسياق رجعنـا 

                                      

  .بتصرف) ٢٠٩- ٢٠٣ / ١٦(تفسير الطبري :  انظر(1)
  ).٢/١٠١(دعاس :  إعراب القران الكريم(2)



   ٩٢

، وباطنـاً  ظـاهراً  أي ����vutvutvutvutzzzz}�}�}�}�������������: (إلى التفسير الرائع الذي أورده برهان الدين البقـاعي بقولـه
  .)١(  )وأتقنها الوجود أحسن على وجعله قدرته، وشمول علمه بإحاطة بلغه أمراً  أراد إذا

  

������z���y��x}|��{�~��_���`��z���y��xe�dcba}|��{�~��_���`��z���y��xe�dcba}|��{�~��_���`��z���y��xe�dcba}|��{�~��_���`e�dcba}�}�}�}� :قولــه تعــالى���-٤٨
���h��gf���h��gf���h��gf���h��gfzzzz ]٨١:يوسف[ 

    :اليالتفسير اإلجم�
 عـذراً  ذلـك يكـون حتـى لهـم، حـدث بمـا وبإخبـاره أبيهم إلى بالرجوع األكبر أخوهم أمرهم ثم(   

 أنه  - والموثق  العهد أعطيناك حينما- نعلم نكن ولم رحله، من يستخرج الملك صواع رأينا وٕانما لهم،
   .)٢( ) بسرقته سيأخذونه وأنهم سيسرق،

  ������hgf�e��hgf�e��hgf�e��hgf�e�z�z�z�z.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة
 كنا خبر )حافظين(و بحافظين متعلقان )للغيب(و واسمها )كان(و افيةن )ما(اسئنافية) اوالو (  

)٣(.   
 التي  ألنه من األمور؛نتفاء علم الغيب عند البشرالتأكيد على االجملة االسمية المنفية تفيد    �
  .علمها ب�ص اهللا اخت

  :مناسبة الفاصلة
 بعهـــدهم معـــه فلـــم ُيرجعـــوا أخـــيهم معهـــم رغـــم لمـــا رجـــع اإلخـــوة ثانيـــة إلـــى والـــدهم وقـــد أخّلـــوا  

تعهدهم بذلك، وذكروا للوالد السبب الذي من أجله بقي أخوهم عند العزيز وهو أنه سرق فُأخـذ مكـان 
ســرقته ولــم يؤخــذ أحــد مكانــه كمــا هــو مقــرر فــي ديــنهم، وهــم لــم يقولــوا إال مــا شــاهدوا فلــم يــأتوا بفريــة 

  أنهـم مـا فرطـوا فـي أخـيهم ختمـوا حـديثهم �يهم يعقـوب على أخيهم هذه المرة، وحتـى يؤكـدوا ألبـ
بأمر هام أال وهو أنهم لم يكونوا يعلمون بأن هذا األمر سيحدث لهم؛ وذلـك ألنهـم مـا كـانوا مطلعـين 
علــى الغيــب عــالمين بــه، وذلــك إثباتــا لبــراءتهم أمــام والــدهم وعــدم تفــريطهم فــي أخــيهم، وبيــان أنهــم 

  .صادقون هذه المرة

                                      

  ).٤/٨٧(البقاعي : نظم الدرر )(1
  ).١/١٦٧٨(أسعد حومد :  أيسر التفاسير(2)
  ).٥/٣٥(محي الدين الدرويش :  إعراب القران وبيانه(3)
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ــ���-٤٩ ��u��t�r��q����p��o��n��m���l��k��j��u��t�r��q����p��o��n��m���l��k��j��u��t�r��q����p��o��n��m���l��k��j��u��t�r��q����p��o��n��m���l��k��j������x��w��x��w��x��w��x��w}�}�}�}� :ه تعــالىقول
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 ]٨٣-٨٢:يوسف[

   :التفسير اإلجمالي
 كنـا الذي المكان من أخرى أدلة تطلب أن يمكنك أقوالنا؛ في تشك أبانا ياإن كنت : المعنى  

 أقوالنـا، صـدق مـن تتأكـد أن أردتَ  فـإذا الناس، من كبير جمع أمامحدث  قد الموضوع هذا ألن فيه؛
 أو نعرفهـا، كمـا القـضية هـذه يعرفـون وهـم الطريـق، فـي معنا تسير كانت التي الِعيرأصحاب  فاسأل
 mmmmu��t�u��t�u��t�u��t�llll: االسـمية الجملـة بهـذه سبحانه الحق جاءثم  منها، جئنا التي القرية أهل اسأل
 يوسـف، قمـيص أنـه وادعـوا كـذٍب، بـدم جـاءوا حـين قبـل، مـن فـيهم َشـك  قد والدهم أن فهموا قد ألنهم
ـــه قـــد الـــذئب وأن  أنهـــم ســـيجد يعقـــوب؛ أبـــوهم يـــسأل وحـــين صـــدقهم؛ ُيثبتـــوا أن هنـــا أرادوا لـــذلك، أكل

 أنفـسكم لكـم يـسرتْ بـل : ولما سمع ذلك منهم علم أن في األمر شيء خفي فقـال لهـم فعًال، صادقون
، ولكنه التجأ إلى الصبر الجميل الذي ال جزع فيه في مقابل المستقيمة وسالنف تقبله أن يصعب أمراً 

 � فــاهللا، وذيلــت اآليــة بإثبــات علــم اهللا المحــيط لكــل شــيء، � اهللامــن  العــون طلــبادعــاءاتهم، وي
    .)١( تصّرفات من علينا ُيجريه فيما حكيم سبحانه وهو شيء، بكل العليم ألنه هم؛ أين يعلم

  ���ª��©¬«���ª��©¬«���ª��©¬«���ª��©�z�z�z�z»¬��������.����..}}}} :تحليل الفاصلة
 منفــصل ضــمير) هــو (إنّ  اســم نــصب محــلّ  فــي ضــمير) الهــاء(و بالفعــل مــشّبه حــرف) إنّ (  

    .)٢( مرفوع ثان خبر) الحكيم (مرفوع المبتدأ خبر) العليم (مبتدأ رفع محلّ  في مبنيّ 

  .�تفيد استقرار صفتي العلم والحكمة هللا الجملة االسمية المؤكدة    �
  :مناسبة الفاصلة

فناسبه أن يقابل بعلـم من أمر أخيهم ما أضمره اإلخوة في خفاء األول كر في اآلية أمرين ذ  
 أن يأتيـــه اهللا �أمـــل يعقـــوب  اآلخـــر يخـــتلج فـــي الـــصدور، ومـــا المحـــيط بكـــل شـــيء ومنهـــا اهللا 

،  بالشيء فيضعه فـي مكانـه المناسـببيوسف وأخيه فناسبه ذكر حكمة اهللا التي معناها أن يأتي اهللا
 �������ª�����©����¬���«���ª�����©����¬���«���ª�����©����¬���«���ª�����©zzzz»���¬����}�}�}�}�(: كـر فــي تفــسير الظــالل لهــذه الفاصــلةلجميــل هنــا إيــراد مــا ذُ ومـن ا
ــم الــذي  المناســب، وقتــه فــي أمــر بكــل ويــأتي واالمتحانــات، األحــداث هــذه وراء مــا ويعلــم حالــه، يعل

                                      

  .بتصرف) ٤٤٦٥- ١/٤٤٦٣(ي تفسير الشعراو :  انظر(1)
  ).٤٨ /١٣(محمود صافي :  الجدول في إعراب القرآن(2)



   ٩٤

 الرجــل هــذا قلــب إلـى جــاء أيــن مــن الـشعاع هــذا ،والنتــائج األســباب ترتيـب فــي حكمتــه تتحقــق عنـدما
    .)١()  ورحمته بوجوده والشعور به، الوثيق واالتصال اهللا، في الرجاء ؟إنه الشيخ

����º��¹«�}�}�}�}� :قوله تعالى���-٥٠ �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��°��¯�»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��°��¯�»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��°��¯�»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��°��¯����������������
���È��Ç��Æ�����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½���È��Ç��Æ�����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½���È��Ç��Æ�����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½���È��Ç��Æ�����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½������������������Ì�������Ë��Ê��Ì�������Ë��Ê��Ì�������Ë��Ê��Ì�������Ë��Ê

��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í�z�z�z�z ]٨٦-٨٤:يوسف[ 

    :التفسير اإلجمالي
 هـذه تـشاركه ال بمـصابه، وحيـد بهمـه، منفـرد أنـه يحـس ،المفجـوع للوالـد مـؤثرة صورة وهي(   
 لــم الــذي يوســف ،الحبيــب ولــده فــي فجيعتــه ينــدب معــزل، فــي فينفــرد تجاوبــه، وال حولــه التــي القلــوب
 علـى فتغلبـه األصـغر أخيـه فـي الجديدة نكبته به تذكره والذي السنون، مصيبته من تهّون ولم ينسه،

 حزنـاً  عينـاه تبـيض حتـى أعـصابه فـي الكظـم هـذا فيـؤثر ويتجلـد حزنـه الرجـل ويكظـم، الجميـل برهص
    .)٢( ) -كناية عن العمى وفقد البصر- وكمداً 

 بعـد لـه والحزن الهم من الصورة هذه على رأوه وقد له، يعقوب أبناء قاله ما القرآن يحكى ثم  
 الحنــين بهــذا يوســف تــذكر تــزال مــا -أبانــا يــا- تــاهللا: لــه يوســف فــراق علــى يتحــسر وهــو ســمعوه أن

، مفارقــا لهــذه الــدنيا، مرضــك لطــول المــوت علــى مــشرفا حتــى أصــبحت ،المــضني والحــزن الجــارف،
 الـذي همـي أشـكو إنمـا: \ فيقـول وأمـل ألم من به يشعرون ما بغير يشعر الذي األب عليهم يرد وهنا

 ،كربـي تفـريج علـى القـادر وهـو ،بحـالي العلـيم فهـو غيره، إلى ال وحده، إلى اهللا صدري عليه انطوى
 علـى الـصبر علـى وثوابـه وٕاحـسانه � اهللا لطـف مـن أعلـم فـإني ،وخـالقي ربـى مـع وشـأني اتركوني
 مـن فـارقني بمـن شـملي يجمـع وأن ،يبـ يلطـف وأن يرحمنـي أن ألرجـو وٕانـي ،ما لـم تعلمـوه المصيبة
   .)٣( عظيم � به ظني حسن فإن ،أوالدي

  ����ÖÕ��Ô�ÓÒÑÖÕ��Ô�ÓÒÑÖÕ��Ô�ÓÒÑÖÕ��Ô�ÓÒÑ�z�z�z�z.����..}�}�}�}� :ةتحليل الفاصل
 )أعلــم(ـبــ متعلقــانالجــار والمجــرور  )الّلــه مــن( )أشــكو( علــى عطــف )أعلــم(عاطفــة ) الــواو(  

    .)٤( الموصول ال محل لها من اإلعراب صلة )تعلمون ال( وجملة به مفعول )ما(و
 علمـه اهللاأ بـأمور خاصـة ال يعلمهـا أوالده، قـد �الجملة االسمية تفيـد ثبـوت علـم يعقـوب    �

  .بها عن طريق الوحي

                                      

  ).٤/٣٣٣(سيد قطب : في ظالل القرآن(1) 
  ).٤/٣٣٨ (المرجع السابق (2)

  ).٢٣٤٣-١/٢٣٤٢(محمد سيد طنطاوي : التفسير الوسيط : انظر(3) 
  ).٥/٣٧(محي الدين الدرويش :  إعراب القرآن وبيانه(4)



   ٩٥

  :مناسبة الفاصلة
إنها قلوب األنبياء و أفهام األنبياء المؤيدة بعلم اهللا وقدرتـه، فهـا هـو يخبـرهم بأنـه يرجـوا مـن   

 �اهللا أن يــرد إليــه أبنــاءه االثنــين، فيتعجــب األبنــاء مــن هــذا الطلــب لعلمهــم المــسبق بــأن يوســف 
  األب إلــى ذكــر يوســف اآلن ؟ والجــواب أن يعقــوبمــات مــن مــدة كبيــرة وانتهــى أمــره، فلمــاذا يرجــع

 � ما يزال على قيد الحياة، وهو واثق ثقة تامة باهللا � عنده علم من اهللا بأن ابنه يوسف �
بأنه سيقر عينـه ثانيـة برؤيـة بنيـه جميعـا بعـد أن غـابوا عـن عينيـه مـدة كبيـر، وذلـك ألنـه يمتلـك مـن 

يملكون، فالفاصلة متناسبة مع السياق حيث أبرزت المعنى العلم المستمد من علم اهللا وحكمته ما ال 
  .بصورة واضحة وجلية
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���U�T�S��R��Q��P���U�T�S��R��Q��P���U�T�S��R��Q��P���U�T�S��R��Q��P�z�z�z�z ]٨٧:يوسف[  

    :التفسير اإلجمالي
 لــم نــهبأ إيــاه المــوت ملــك بإخبــار وٕامــا بالرؤيــا، إمــا يوســف ابنــه حيــاة � يعقــوب يقنتــ(   
 عــن للبحــث مــصر إلــى الــذهاب مــنهم وطلــب بــاللطف، أوالده يكلــم فعــاد أظهــر، وهــو روحــه، يقــبض
 القـوم إال اللّـه فـرج مـن يقـنط ال، واثبـت لهـم أمـرًا فـي غايـة الخطـورة واألهميـة وهـي انـه وأخيه يوسف

 أمـــا ئر،الكبـــا مـــن القنـــوط أن وعلـــى ، الـــشّدة حـــال فـــي يقـــنط الكـــافر أن علـــى دليـــل وهـــذا الكـــافرون،
    .)١( ) تعالى الّله فرج دائما فيرجو المؤمن

 أن اإلنـــسان اعتقـــد إذا إال يحـــصل ال � الّلـــه رحمـــة مـــن اليـــأس أن واعلـــم( : الـــرازي القـــ   
 وكـل بخيـل، هـو بـل بكـريم، لـيس أو المعلومـات، بجميـع عـالم غيـر أو الكمال، على قادر غير اإلله
 الثالثــة، هــذه أحــد حــصول عنــد إال يحــصل ال اليــأس انكــ فــإذا الكفــر، يوجــب الثالثــة هــذه مــن واحــد
    .)٢( ) كافراً  كان لمن إال يحصل ال اليأس أن ثبت كفر، منها واحد وكل

  ��������UT�S��R��Q��P��ON��M����UT�S��R��Q��P��ON��M����UT�S��R��Q��P��ON��M����UT�S��R��Q��P��ON��M�z�z�z�z.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة
 متعلقـــــان )روح مـــــن( الظـــــاهرة بالـــــضمة مرفـــــوع ومـــــضارع نافيـــــة ال )يـــــأسي ال( واســـــمها إن  

 صــفة )الكــافرون( مــؤخر فاعــل )القــوم( حــصر أداة )إال( إليــه مــضاف الجاللــة لفــظ )اللــه( )ييــئس(ـبــ
    .)٣() إنّ ( خبر والجملة سالم مذكر جمع ألنه بالواو مثلها مرفوع القوم

                                      

  ).١٣/٥١(وهبة الزحيلي :  المنير التفسير(1)
  ).١/٢٥٥٤(فخر الدين الرازي : مفاتيح الغيب(2) 
  ).٢/١٠٣(دعاس :  إعراب القران الكريم(3)



   ٩٦

أن اليـأس والقنـوط ال : والجملة االسمية المؤكدة تفيد ثبوت وتأكيد أمر غاية في األهمية وهـ   �
  .يصدر إال من نفس كافرة باهللا

  :مناسبة الفاصلة
 ثانيــة يطلــب طلبــا غريبــا علــى أســماع بنيــه ، ولكنــه فــي هــذه األمــر � هــا هــو ذا يعقــوب  

يوجهه إليهم أمرًا بأن يبحثوا عن أخبار يوسف لعلهـم يجـدوه، وحتـى يزيـل هـذه الغرابـة والعجـب الـذي 
 واألمــل الواســع ارتــسم فجــأة علــى محيــاهم نتيجــة تفــاجئهم بهــذا األمــر مــن الوالــد، وجههــم إلــى األمــل

 والثقــة التامــة بــه، واالبتعــاد عـن اليــأس والقنــوط مــن رحمــة اهللا ألن اليــأس لــيس �المـستمر فــي اهللا 
    . من صفات المؤمنين بل هو صفة أصيلة في الكافرين باهللا
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    :التفسير اإلجمالي
 بـضاعة ومعهـم يوسـف، علـى فـدخلوا أبيهم، بوصية عمالً  مصر، إلى يوسف إخوة فذهب (  

ـــرة ثمـــن ليـــدفعوها معهـــم حملوهـــاكاســـدة     رديئـــة ـــاره اإلنـــسان: أي- المي ـــوا التـــي -)١(الطعـــام يمت  أت
 بهـذه فجئنـا الجـوع، وعـضنا ، والهزال من شدة الجوعاألذى وأهلنا مسنا لقد: ليوسف وقالوا يطلبونها،
 الرديئـة البـضاعة هـذه بقبـول علينـا قدّ وتـصّ  الميـرة، مـن شـيئا بهـا تعطينا أن نطلب لرديئةا البضاعة

    .)٢( ) عملهم على خيراً  المتصدقين يجزي اهللا إن لميرتنا، ثمنا

  �����l��k��j��il��k��j��il��k��j��il��k��j��i�z��z��z��z.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة
 فعـــل مـــضارع )يجـــزي(منـــصوب ) إن(ســـم  لفـــظ الجاللـــة ا)اهللا( حـــرف توكيـــد ونـــصب )إن(  
 مفعـول بـه )المتـصدقين) (هـو(والفاعل ضمير مـستتر تقـديره الضمة المقدرة على الياء للثقل مرفوع ب

    .)٣(منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالم 
علـى الجملة االسمية المؤكدة بحرف التوكيد تفيد واستقرار جزاء اهللا الحسن لعباده المعتادين    �

  .التصدق على الناس سواء بالمال، أو بحسن األخالق والمعاملة

                                      

  ).١٨٨-٥(ابن منظور :  لسان العرب)(1
  ).١/١٦٨٥(أسعد حومد : أيسر التفاسير) 2(

  ).٥/٣٦٧(بهجت صالح :  اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل(3)



   ٩٧

   :مناسبة الفاصلة
دخــل اإلخــوة علــى العزيــز وهــم ال يعرفــون بعــد بأنــه هــو أخــوهم، ذاكــرين لــه مــا وصــل إليــه   

 لفــاقتهم وأن ال حـالهم مـن القحــط والفقـر الـشديد وقلــة الـزاد، وهـم يطلبــون أن يعطـيهم مـن الكيــل دفعـاً 
ائبين، ثم زادوا بطلب أخر وهو أن يتصدق عليهم برد أخيهم إليهم، ثم قدموا بـين يـدي ذلـك يردهم خ

بترغيبه في اإلحسان وحثه عليه بتذكيره لما للمحسن المتصدق عند اهللا مـن الجـزاء الحـسن الجميـل، 
  .   لما لمحوا عليه من عالمات الصالح والخير
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    :التفسير اإلجمالي
مـن  وأخيـه ذلـك وغيـر والبيـع الـضرب مـن بيوسـف تملفع ما علمتم هل: توبيخاً  لهم قال ثم(    

 جــاهلون، حــال كــونكم وذلــة بعجــز إال يكلمهــم أن يــستطيع ال كــان حتــى وٕاذاللــه، يوســف عــن إفــراده
 رأى لمـا علـيهم، وشـفقة التوبـة علـى لهـم تحريـضا ذلك قال وٕانما ،عليه فأقدمتم فعلكم، بةعاق أو قبح
    .)١( ) وتثريباً  معاتبة ال وتمسكنهم، عجزهم من

 عرفـــوه فقـــد ؟) يوُســـف ألنـــت أَِإنـــك(: ومعرفـــة وتثّبـــت تقريـــر اســـتفهام مـــستفهمين فخـــاطبوه(   
 وحفظنـــي، اهللا، نــصرني الـــذي العــاجز مظلــومال يوســـف أنــا: الفـــور علــى فقــال ،فيـــه كانــت بعالمــات
 ثم كنت، كما أيضاً  مظلوماً  فكان وبينه، بيني فّرقتم الذي بنيامين أخي وهذا ترون، ما إلى وصّيرني

 طـول وبعـد الفرقـة بعـد باالجتمـاع، علينـا اهللا أنعـم قد ،ترون كما ،� اهللا قبل من عليه منعماً  صار
ــدنيا فــي وأعّزنــا المــدة،  التــي المحــن علــى ويــصبر المعــصية، تــرك فــي اهللا يتــق مــن إنــه واآلخــرة، ال

 ،واآلخـرة الـدنيا فـي عمـالً  أحـسن مـن أجـر يـضيع ال اهللا فـإن والـسجن، البئر في كالّرمي لها يتعّرض
    .)٢( ) المحسنين الصابرين المتقين من � يوسف بأن � اهللا من شهادة وهذه

  ����rqponm�l��k��jirqponm�l��k��jirqponm�l��k��jirqponm�l��k��ji�z�z�z�z.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة
 )يتـق(و مبتـدأ رفـع محـل في جازم شرط اسم )من(اسمها ) الهاء(حرف توكيد ونصب  )نإ(  

 رابطــة الفــاء )فــإن( عليــه عطــف )يــصبر(و العلــة حــرف حــذف جزمــه وعالمــة مجــزوم الــشرط فعــل

                                      

  ).٥٤-١٣/٥٣(وهبة الزحيلي : ر المنير التفسي(1)
  ).٢/١١٣٢ (وهبة الزحيلي: التفسير الوسيط(2) 



   ٩٨

 وجملـــة بــه مفعــول )المحــسنين أجــر(و خبرهــا )يــضيع ال( وجملــة اســمهالفــظ الجاللــة ) اهللا(و )إن(و
   .)١() إن( خبر وجوابه الشرط
، فــأجر اهللا الجزيــل لإلنــسان  شــرطياً  ارتباطــاً الجملــة الظرفيــة المؤكــدة تفيــد ارتبــاط أمــرين معــاً    �

  .� التي يمتحنه بها اهللا متوقف على تقواه وصبره على االبتالءات والفتن
  :مناسبة الفاصلة

ـــذكر تعـــرف إخـــوة يوســـف   ـــه،  � الـــسياق هنـــا ي ـــوا منـــه الكيـــل علي ـــز الـــذي طلب فهـــو العزي
العطاء، وهو العزيز الذي أخذ منهم أخـيهم، وعنـد تعـرفهم عليـه أقـر هـو بـذلك وأخبـرهم بأنـه يوسـف و 

والذي بجانبه هو أخوه األصغر، ثم عقب ذلك بذكر أمر خاص به ثم يقاس على كل من كان حاله 
 وٕاحـــسانه، وهمـــا أنـــه كـــان مـــن المتقـــين هللا �كحالـــه، وهـــو أنـــه جمـــع صـــفتين نـــال بهمـــا رضـــا اهللا 

صابرين على البالء المتكرر عليه، فنال بـذلك الرفعـة فـي الـدنيا بالحـصول علـى المكانـة والرياسـة، ال
وعند اهللا بالرضا والقبول واإلحسان، وكأنه بذلك يوصي كل من أراد أن يحصل على رضا اهللا فعليه 

  .أن ال يتخلى عن هاتين الصفتين

~�����~�����~�����~���������������z����y��x��w��v��u��t�|��{��z����y��x��w��v��u��t�|��{��z����y��x��w��v��u��t�|��{��z����y��x��w��v��u��t}��|�}�}�}�}� :قولـــــــه تعـــــــالى���-٥٤
�«��ª��©�§��¦��¥£���¢��¡�«��ª��©�§��¦��¥£���¢��¡�«��ª��©�§��¦��¥£���¢��¡�«��ª��©�§��¦��¥£���¢��¡zzzz ]٩٢-٩١:يوسف[ 

    :التفسير اإلجمالي
لك اهللا أن بالقـسم لـك ونؤكـد قلت، فيما صدقت: فقالوا(    الـسيرة وحـسن والـصبر بـالتقوى فـض 

 جــزاء وجزانــا لــك، اللــه فأذلنــا وبأخيــك، بــك فعلنــا فيمــا آثمــين كنــا وٕانمــا ،المكانــة وعلــو بالملــك وأثابــك
 الجميل الصفح عندي ولكم تأنيب، وال اليوم، عليكم لوم ال: قائالً  -الكريم النبي- عليهم ردف اآلثمين

 ه وأدعو األخوة، لحق٢() العظمى الرحمة صاحب وهو والغفران، بالعفو لكم الل(.    

  ª�©«ª�©«ª�©«ª�©�z�z�z�z»��������.����..}}}} :تحليل الفاصلة
 والجملـة باليـاء مجـرور إليـه مـضاف )الـراِحِمينَ ( خبـر )َأْرَحـمُ ( مبتدأ )هو( حالية الواو )َوُهوَ (  

    .)٣( الحال على نصب محل في
  . هو أفضل وأعلى من رحم�الجملة االسمية هنا تفيد أن اهللا    �

                                      

  ).٥/٤٨(محي الدين الدرويش :  إعراب القرآن وبيانه(1)
  ).١/٣٩٧ (األزهر علماء من لجنة: المنتخب تفسير(2) 
  ).٢/١٠٤(دعاس :  إعراب القرآن الكريم(3)



   ٩٩

  :مناسبة الفاصلة
 إلخوتـــه � التـــرابط بـــين الفاصـــلة وآياتهـــا واضـــح بـــين، فالحـــديث هنـــا عـــن دعـــاء يوســـف  

ه وحــق والــدهم، فدعائــه هنــا لهــم يــدل علــى ثقتــه بــالمغفرة، بعــد مــا قــاموا بــه مــن أمــور عظــام فــي حقــ
  الواســعة لكـل إنــسان حتـى ولــو أذنـب مــا دام قـد رجــع إلـى اهللا وأنــاب، والتركيـب يــدل �برحمـة اهللا 

 فاإلنـــسان يـــرحم، واألم تـــرحم، )أرحـــم الـــراحمين(علـــى اســـتخدام يوســـف لمفـــردتين متـــراكبتين للرحمـــة 
ي يتــصف بالرحمــة المطلقــة، فهــو فــوق كــل الــراحمين  وحــده الــذ�والدابــة تــرحم صــغيرها، لكــن اهللا 

  .  ألن رحمته تشمل جميع أنواع الرحمة التي قد تظهر من أفعال المخلوقين
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    :التفسير اإلجمالي
: لهم  وقال  قميَصه أعطاهم بصره، وسوءِ  حاله عن أخبروه فلما ،أبيه عن يوسف سألهم ثم(   
 بـــه تعـــالوا وحينئــذٍ  بـــصُره، إليـــه ويعــودُ  بـــسالمتي فـــسيَفَرح وجِهــه، علـــى وهفـــاطرح أبــي إلـــى بـــه عــودوا

 بـه تـأتي مـا ترقب في مستغرقاً  يعقوب وكان الشام، ديار نحو القافلة توجهت ولما ،أجمعين وبأهِلكم
 يوســف عــن ألنبــأُتكم قــولي فــي تتهمــوني أن خــشيةُ  ولــوال يوســف، رائحــة َألَشــمّ  إنــي: قــال بنيــه، رحلــةُ 
   .)١()  والوجدان الشعورِ  من بأكثر

 ســتظل متــى إلــى: لــه قـائلين كالمــه عــن وأعرضــوا � يوســف عـن حديثــه َملــوا قــد وكـأنهم  
 فألقاه  ،يوسف قميص ومعه البشير، حضر وحين، به وتعلق ليوسف شديدة محبة من، ضاللك على
، شـديداً  فرحـاً  عقـوبي وَفِرح يعقوب، بكاء سبب زال وبذلك، � يوسف ألمر تنفيذاً  األب وجه على

وعندما قال مقولته التـي رد بهـا علـيهم مـن أنـه قـد أخبـرهم مـسبقًا بإحـساسه بـأن ابنـه مـازال علـى قيـد 
 ما  عن  معصوم  ُيحدثكم وحين نبي، كل ألخبار والتوثيق الثقة ليعطي بل لهم، إذالالً  هايقل لمالحياة، 

    .)٢( حديثه تستوعبوا لم أو عنه، حدثكم ما فهمتم سواء ُتكذبوه؛ أن إياكم عقولكم ُمْدركات فوق
 اهللا لهـم يـستغفر وأن عـنهم، يـصفح أن ورجـوه مـنهم، كـان عمـا معتذرين أبيهم على فأقبلوا(   

 هــذه ارتكـاب فـي متعمـدين كـانوا ألنهـم أخـويهم، وٕايــذاء أبـيهم بعقـوق وأخطـاء ذنـوب مـن ارتكبـوه عمـا
                                      

  ).٢٦٥- ٢/٢٦٤(مناع القطان :  تفسير القرآن الكريم(1)
  ).٤٤٧٩- ١/٤٤٧٨(تفسير الشعراوي :  انظر(2)



   ١٠٠

 من تاب من على تواب فهو ربي، اهللا لكم سأستغفر: يديهبعد اعتذارهم بين  أبوهم لهم ال، قالخطايا
    .)١()  والمغفرة العفو يحب رحيم وهو وأصلح، ذنبه

  ��������i���h��g���fi���h��g���fi���h��g���fi���h��g���f�z�z�z�z.����..}}}} :تحليل الفاصلة
 )الغفــور( لــه محــل ال فــصل ضــمير أو مبتــدأ )هــو( القــول مقــول وجملتهــا واســمها إن )إنــه(  

    .)٢( مرفوع ثان خبر )الّرحيم( إن خبر والجملة هو خبر
ــــة االســــمية    � ــــا الجمل ــــران والرحمــــة هللا المؤكــــدة هن ــــوت صــــفتي الغف ــــد ثب  واســــتقرارهما �تفي

  .كصفتين مالزمتين له تعالى
  :مناسبة الفاصلة

 �، فلماذا تـذكر هـاتين الـصفتين للمـولى ، المغفرة والرحمةالفاصلة هنا تحتوي على أمرين  
ن رحمـــة اهللا الواســـعة ومغفرتـــه تكتنـــف الموقـــف كلـــه ، إن هـــذا ليـــدلنا علـــى أخاصـــة فـــي هـــذا الـــسياق
، فرحمــة اهللا بعبـده الــصالح التقـي الــصابر ال تكـون فــي  فـي كــل حلقاتهـا�وتتنـاول قـصة يوســف 

تبعهـا رحمـات ومغفـرة ، فهـي رحمـات تي المراحل بل هي متواصـلة متتابعـةمرحلة من حياته دون باق
 فـي ، وهـو أمـر خـاص بمـن كـان الـصالحينه وأوليـاءه ألنبيائـ�، داللة علـى تأييـد اهللا تعقبها مغفرة

���°��±����²}�}�}�}�:  فــي موضــع آخــر�، ويؤكــد هــذا المعنــى قولــه صــف اهللا تــابع لحزبــه �̄�®��²��±��°��� �̄�®��²��±��°��� �̄�®��²��±��°��� �̄�®

����³����³����³����³zzzz ]٥٦:األعراف[.  
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    :التفسير اإلجمالي
ادخلــوا مــصر وكــان قــد : وقــال لهــم يوســف ، أبويــه إليــه  ضــم� يوســف علــى دخلــوا فلمــا  

لم يقل ذلك مفردًا ولكنه علقـه علـى مـشيئة  �ولكنه  ونخافوت تكرهون مماتلقاهم خارجها، آمنين 
 الـذي الـسرير علـى معـه أجلـسهما  فال يتم شيء في هذا الكون إال بعلم اهللا وتقديره، ومـن ثـم�اهللا 

، وقــد يــراد بالــسجود هنــا االنحنــاء المعهــود ســجداً  ليوســف خــرواو  الملــوك عــادة هــو كمــا عليــه يجلــس
  رؤيــاي التــي قصــصتها عليــك مــن قبــل فــانظر إلــى تحققهــا اآلن،هــذه: للتحيــة، عنــد ذلــك قــال ألبيــه

                                      

  .بتصرف) ١٦٩٥- ١/١٦٩٤(أسعد حومد : أيسر التفاسير(1) 
  ).٢/١٠٦(دعاس :  إعراب القران الكريم(2)



   ١٠١

فإحسان اهللا علي عظيٌم ولطفه بـي عمـيم فهـو معـي منـذ أن كنـت فـي الجـب وحيـدًا حتـى جمـع بيننـا 
فــي هــذا اليــوم، رغــم مــا ألقــى الــشيطان بينــي وبــين إخــوتي مــن قبــل، ولكــن ربــي قــد رفــق بنــا وأتــى 

    .)١( أفعاله في الحكيم باألمور ليمالع باألمور على وجهها الصواب، فهو

  �ª©¬��«�ª©¬��«�ª©¬��«�ª©�z�z�z�z»��¬��������.����..}}}} : الفاصلةتحليل
 منفـصل ضـمير) هـو (إنّ  اسـم نـصب محـلّ  فـي ضـمير) الهـاء(و حرف توكيد ونـصب) إنّ (  

    .)٢( مرفوع ثان خبر) الحكيم (مرفوع خبر) العليم (مبتدأ رفع محلّ  في مبنيّ 
  .�ي العلم والحكمة هللا الجملة االسمية المؤكدة هنا تفيد ثبات صفت   �

  :مناسبة الفاصلة
 والـذي يـدلنا علـى )اللطـف والعلـم والحكمـة(هذه الفاصلة تشتمل على ثالٍث من صفات اهللا   

ـــسر مـــن وراء اســـتخدام تلـــك الـــصفات دون غيرهـــا قـــول ـــدين البقـــاعي فـــي تفـــسيره لهـــذه : ال برهـــان ال
 خفـــاء فيهـــا وجـــوه علـــى إلـــيّ  لمحـــسنا ربـــي إن :بقولـــه أجمعـــين إلـــيهم اإلحـــسان علـــل ثـــم: ( الفاصـــلة

 الرفــق ســبيل المستــصلح إلــى إيــصالها فــي يــسلك ثــم وغوامــضها، المــصالح دقــائق يعلــم أي )لطيــف(
 فاعـــل ســـبحانه وهــو ،اللطيـــف فهــو اإلدراك فـــي واللطــف الفعـــل فــي الرفـــق اجتمــع فـــإذا العنــف، دون

 البليـغ العلـيم وحـده هـو إنـه :لـهبقو  العلـة هـذه علـل ثـم أمـر؛ عليـه يعـسر ال ورحمته تدبيره في اللطف
 أحــد يداينــه ال بـذلك باالتــصاف منفــرد، يـصنعه لمــا اإلتقـان البليــغ) الحكــيم( الجالئـل و للــدقائق العلـم
 ) منهــا شـيء فــي الخلـل ليتوقــع حكمـه فــي وال األسـباب، مـن يقيمــه مـا بطــالإ إلـى ليعتــرض علـم فـي

)٣(.    

                                      

  ).٣/٨٠(الشوكاني : فتح القدير:  انظر(1)
  ).٦٨ /١٣(محمود صافي :  الجدول في إعراب القرآن(2)
  ).٤/٩٩( نظم الدرر (3)
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    :التفسير اإلجمالي
 تفـــسير مــن وعلمتنــي مـــصر، ملــك مــن أعطيتنـــي قــد رب  :قــائالً  ربـــه � يوســف دعــا ثــم  

 فــي شــأني جميــع متــولي أنــت ومبــدعهما، واألرض الــسموات خــالق يــا العلــم، مــن ذلــك وغيــر الــرؤى
 واألصـــفياء األبـــرار األنبيـــاء مـــن الـــصالحين بعبـــادك وألحقنـــي مـــسلًما، ليـــكإ تـــوفني واآلخـــرة، الـــدنيا

  .األخيار

�����Ç��ÆÅ���ÄÇ��ÆÅ���ÄÇ��ÆÅ���ÄÇ��ÆÅ���Ä�z�z�z�z.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة �� �� �� �

) أنـت(فعل دعاء مبني علـى حـذف آخـره والفاعـل ضـمير مـستتر فيـه وجوبـا تقـديره ) توفني(  
لفتحــة حــال منــصوب وعالمــة نــصبه ا) مــسلما(ضــمير متــصل فــي محــل نــصب مفعــول بــه ) اليــاء(
وعالمـة جـر االسـم ) ألحقنـي(جـار ومجـرور متعلـق بــ) بالـصالحين) (تـوفني(معطوب على ) ألحقني(

  . )١(الياء ألنه جمع مذكر سالم 
 بالثبـات علـى اإلسـالم، � الجملة الفعلية هنا تفيد استمرار وتجدد الدعاء من المؤمنين هللا   �

  .وأن يجعل عاقبتهم في الصالحين
  :مناسبة الفاصلة

ــيم بخفايــا بعــض �  علــى يوســف�د تــوالي نعــم اهللا بعــ    مــن إكــرام وتأييــد وتمكــين وتعل
فــي هــذا الوقــت إلــى ربــه شــاكرًا معترفــًا بامتنــان اهللا عليــه وتفــضيله علــى  �األمــور، يلجــأ يوســف 

 لــه فـي الـدنيا واآلخــرة، يعقـب ذلـك بــدعاء � علـى إخوتــه، ومقـرًا بواليـة اهللا كثيـر مـن خلقــه وخاصـةً 
 فيه غاية من أسمى الغايات تتكون من طلبين نبيلين هما غاية العبد التقي فـي ، به ربهخاشع يدعوا

 ومن ثم إلحاقه بركب الـصالحين الـذين سـبقوا إلـى اهللا ، أن يختم له بخاتمة خير:دنياه وآخرته، وهما
ا  مـــن األنبيـــاء وعبـــاد اهللا الـــصالحين، وهـــي دعـــوة إلـــى كـــل مـــن ألهـــتهم الـــدنيا بمغرياتهـــا وبهرجهـــ�

وزينتهـا أن ال يـضيعوا أوقـاتهم فــي البحـث عـن النعــيم الفـاني والزينـة الزائلــة، وتركيـز االنتبـاه والبحــث 
 وينتهــي بــالتنعم بجنتـه ودار نعيمــه المعــدة لعبــاده �عـن النعــيم األبــدي الخالـد الــذي يبــدأ برضـا اهللا 

  .المتقين
  

                                      

  ).٥/٣٨١(بهجت صالح  : عراب المفصل لكتاب اهللا المرتل اإل(1)
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  ]١١١-١٠٢:اآليات[ : المقطع السابع����
  

  التعقيب على القصةالتعقيب على القصة
  

�� ": ل تعالىقا �G �� �� �G �	 ���= &2 �4� ���= �U�> ��� �� �O�� �E�� �� ( �� �� �,�6���> ��6 �A2�� �r�6 �H�& ��(�$ ���= � �� �,�� �U
 ��� �	 �� �L��/0|? 1 �#�� �� �� �L�7 �E �u �	 �A �2�� �� ��(���& �	�� ���= ( �� ��/0|I 1 �2 �G ���> m	 �V�= � �� ���6 �- �8 �� ����e ���. ( �� ��
 �	 ���U �Z�> �#� �%( �4 �-�� /0|Y 1 ( �X�� �8 �� �G �� ( �X�6 �- �8 ��� D	 �L �� �� ���Q& �� �*& �� �� ���& �k mp �� �+ � �� � ��e �� ��

 ��2 �o �	 �4 ��/0|a 1 ��2�� � �N �� �� �G �� �Z�> ��(�7 �� �G �	�� ���= � �� �� �� ( �� ��/0|i 1 � �� �p�6 ��( �� �� �X�6�.�e �. ���= &2�� ���e ���=
 �= ��& �'& �F �8 ��� �	 �4 ���� �Z �� �G �� 9p�) �H �7 �p �8( ���& �� �X�6�.�e �. ��/0|l 1 �\ �8 ��& �q�> 2 �8 �c�= �°6�$ �S �; �F �G �d �:

 �#�� � �N�%& � �� ( �� �= ( �� �� ��& ��( �@�$ �S �� ��� �4�$ �.& � �� �� ( �� �= my �¥ �C�7/0|s 1 9Z( �V �� �Z�> �,�-�$ �: � �� (�� �- �S ���= ( �� ��
 �> � �A2�� �� �X�-�$ �: � �� �� �F��& �p�$�:( �8 ��( �� �R�6 �� &� �	�~���6 �� �� ���Q& �k &� �¥ ���� ���- ���= � �	 �3�& �d �G�= � �� �� �X�6��

 ��2�- �3 �4 �. �n���= & �2 �3 �.& �� �F �-�� � �¥ �[ �y �	 �[�£& ��& �O�� ��/0|x 1 �O �: ��� �¶�= &2D� �¬ �� �d �S D	�& �M���6�) �S& & �U�> ��) �A 
 �# �� �	 ���%& �� �2 �3�& � �8 (�� �S�e �7 Dc �	 �� �Z �� ��( ���� � �� ��  ��� �� ( �� � ���� �� �G ��( �V &2�7 �F ��/00| 1 �k ��( �� �O �3��

  d �� �d6 �C �
�. �� �� �� �O �� � �#�7 � �F��& ��� �O �C�. ����� �� �� �� �
 �� (9�� �O �A ��( �� ( �� �'(�$���Q& �W�� �Q �y � �� �8 �� �X �C �C�: 
 ��2�� �� �� �� m� �2 �3�� 9p � �§ �� �� � 9O �G �� m� � �ª/000 JK 1  

�������Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ��ÐÎ��Í�����Ì��Ë�ÊÉ���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ��ÐÎ��Í�����Ì��Ë�ÊÉ���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ��ÐÎ��Í�����Ì��Ë�ÊÉ���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò���Ñ��ÐÎ��Í�����Ì��Ë�ÊÉ×���}}}} :قوله تعالى���-٥٨ �� �� �� �
��Þ��Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Þ��Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Þ��Ý���Ü��Û��Ú��Ù��Þ��Ý���Ü��Û��Ú��Ù��������K���J��IHGE��DCB��A�K���J��IHGE��DCB��A�K���J��IHGE��DCB��A�K���J��IHGE��DCB��A�zzzz 

 ]١٠٤-١٠٢:يوسف[

    :التفسير اإلجمالي
 مـع حاضـًرا كنت وما ا،وحيً  -الرسول أيها- به نخبرك الغيب أخبار من يوسف قصة رذكو   

 وأن صـدقك، علـى يـدل وهـذا ،أبيـه وعلـى عليـه واحتالوا البئر، في اإللقاء له دبروا حين يوسف إخوة
 إيمـانهم، علـى َحَرْصـتَ  ولـو متبعيـك، وال بمـصدقيك قومـك مـن المـشركين أكثـرُ  ومـا، إليـك ُيوِحي اهللا
 مــن بــه ُأرســلتَ  الــذي إن لإليمــان، مإرشــاده علــى أجــرة قومــك مــن تطلــب ومــا ،ذلــك علــى تحــزن فــال

    .)١( ) ويهتدون به يتذكرون أجمعين للناس عظة والهدى القرآن

                                      

  ).٢٠٤-٤/٢٠١(مجموعة من علماء التفسير :  التفسير الميسر(1)



   ١٠٤

���������K���J��I��H�GK���J��I��H�GK���J��I��H�GK���J��I��H�G�z�z�z�z.����..}}}} :تحليل الفاصلة �� �� �� �

 ومجـرور جـار) للعـالمين (مرفـوع خبـر) ذكـر (للحـصر) إالّ  (هـم مثـل) هـو (نفي حرف) إن(  
    .)١( )ذكر (ـب متعّلق
ة علــى أداة الحــصر تفيـد ثبــوت أن يكـون مــا ســبق ذكـره مــن قــصة الجملـة االســمية المتـضمن   �

 وٕاخوتــه ذكــرى وعظــة لمــن أراد أن يــتعظ ويرعــوي مــن النــاس فــي شــتى العــصور �النبــي يوســف 
  .واألزمان

  :مناسبة الفاصلة
أن القـــرآن الكــــريم بأحكامــــه : تبـــين الفاصــــلة هنــــا معنـــى جمــــيًال يحــــسن الوقـــوف عنــــده وهــــو  

لعالمين يعتبروا مما فيه من أحداث ويستفيدوا ممـا فيـه مـن أحكـام فـي وقصصه هو ذكرى وموعظة ل
تسيير أمور حياتهم اليومية، وهم في ذلك مخيرين من اهللا بالنسبة إلتباع مـا جـاء فيـه مـن الهـدى أو 

 أال يهــتم ويحــزن علــيهم إن لــم �ال علــى حــسب قنــاعتهم وتقبــل قلــوبهم لــذلك، وهــي دعــوة للرســول 
 وبــصائرهم، أبـصارهم إليهــا وجـهيو  اهللا، بآيــات ذكرهميـ: (طريـق الحــق فمهمتـه أنيؤمنـوا ويهتـدوا إلــى 

 فيمتـاز أحـد، عنـه يعجـز لها ثمن وال قبيلة، وال جنس وال ألمة فيها احتكار ال للعالمين، مبذولة وهي
 ذكـرى هـي إنمـا، العـاجزين علـى القادرون فيمتاز أحد عنه يعجز لها شرط وال الفقراء، على األغنياء

     .)٢( ) يريد لمن معروضة شاملة عامة ومائدة، عالمينلل

��W��V��U���TS��R��Q��P��O��N��M��W��V��U���TS��R��Q��P��O��N��M��W��V��U���TS��R��Q��P��O��N��M��W��V��U���TS��R��Q��P��O��N��M��������������������������Y��Y��Y��Y}��}��}��}��  : قوله تعالى���-٥٩
���_�� �̂]��\��[��Z���_�� �̂]��\��[��Z���_�� �̂]��\��[��Z���_�� �̂]��\��[��Z�������m��l��k��j��i��h���g��f��ed��c��b��a���m��l��k��j��i��h���g��f��ed��c��b��a���m��l��k��j��i��h���g��f��ed��c��b��a���m��l��k��j��i��h���g��f��ed��c��b��a

��n��n��n��n���������������a��`��_��~���}{��z��y��x��wut��sr�q��p���a��`��_��~���}{��z��y��x��wut��sr�q��p���a��`��_��~���}{��z��y��x��wut��sr�q��p���a��`��_��~���}{��z��y��x��wut��sr�q��p
bbbbzzzz ]١٠٨-١٠٥:يوسف[ 

    :التفسير اإلجمالي
بمـا  توحيـده ودالئـل اهللا آيـات في التفكير عن الناس أكثر غفلة عن اآلية هذه في � ريخب  

 الـسموات فـي � خلقـه بمـا ،أوجده في هذا الكون من العبر والبراهين العظيمة الدالة علـى وحدانيتـه
 وحيوانــات زاخــرات، وبحــار راســيات، وجبــال وجنــات، حــدائق مــن األرض فــىو  زاهــرات، كواكــب مــن

 إال الخـالق، هـو بأنـه اعتـرافهم وفـى بوجـوده، قـرارهمإ في باهللا الضالين هؤالء أكثر يؤمن ا وم،ونبات
 شــرك، كــل عــن تنهــى الكريمــة فاآليــة تــصرفاتهم، وفــى عبــادتهم وفــى عقيــدتهم فــي بــه مــشركون وهــم

 لنــاس أن يوضــح ل� نبيــه � اهللا أمــر ثــم، العــالمين رب هللا والطاعــة العبــادة إخــالص إلــى وتــدعو
                                      

  ).١٣/٧٣(محمود صافي :  الجدول في إعراب القرآن(1)
  ).٤/٣٤٤(سيد قطب :  في ظالل القرآن(2)



   ١٠٥

 وهــى شـبهة، وال فيهــا عـوج ال مــستقيمة واحـدة وســبيلي طريقـي هــذهالـذي هــو عليـه فيقــول لهـم األمـر 
 � هللا ، وأنــا أنــزهأتبــاعي وكــذلك مــستنيرة، ببــصيرة وحــده، � هللا العبــادة إخــالص إلــى أدعــو يأنــ

 مـن وقـت أي فـي طاعتـه أو عبادتـه في هب المشركين من أنا وما والشركاء، الشرك عن كامالً  تنزيهاً 
    .)١( ألوقاتا

  �z�z�z�z{���~��_��`�b��a{���~��_��`�b��a{���~��_��`�b��a{���~��_��`���������b��a.����..}}}} :تحليل الفاصلة
 )مـا(و عطـف حـرف )الـواو( )ومـا( محذوف لفعل مطلق مفعول )سبحان(إستئنافية ) الواو (  

   .)٢( خبرها )المشركين من(و اسمها )أنا(و نافية
 مــن  لربــه وكــذلك تجديــد براءتــه�الجملــة الفعليــة هنــا تفيــد تجــدد واســتمرار تنزيــه يوســف    �

  .المشركين باهللا في كل أمره وشأنه
  :مناسبة الفاصلة

 اآليـات مـن كثيراً  هناك أن فذكر ،� بالّله اإليمان من المشركين بموقف � الّله نّدد ثم(   
، عنهـا يعرضـون وٕاّنمـا المـشركون، أولئـك إليهـا يلتفـت ال ولكـن ووحدانيتـه، الـصانع وجود على الّدالة
 الـّشرك ورفـض الّتوحيـد، إلـى الـّدعوة هـو � الّنبـي دعـوة سـبيل أن فأبـان الموقـف، � الحـقّ  وحـسم

    .)٣( ) وأنواعه أشكاله بمختلف

                                      

  ).٢٣٥٤- ٢٣٥٢/ ١(محمد طنطاوي : التفسير الوسيط :  انظر(1)
  ).٥/٦٨(محي الدين الدرويش : اب القرآن وبيانه إعر (2)
  ).١٣/٧٦(وهبة الزحيلي  :  التفسير المنير(3)
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    :التفسير اإلجمالي
 العنـــصر مـــن فهـــم ،ثـــاً إنا وال مالئكـــةً  ال ،رجـــاالً  إال رســـالً  قبلـــك مـــن محمـــد يـــا أرســـلنا ومـــا(   
 الـوحي عليهم ننزل وكنا البوادي، من أعرابا ال مدنّيين، المدن أهل من وكانوا الكامل، القوي البشري

 المكـّذبون هـؤالء رييـس أفلـمفقـال  ،� محمـد بالرسـول تكـذيبهم علـى المشركين اهللا هّدد ثم ،والتشريع
 اهللا دّمــر كيــف للّرســل، المكّذبــة ماألمــ مــصير كــان كيــف ويــروا فينظــروا األرض، فــي محمــد يــا لــك

 المـــؤمنين وعاقبـــة الهـــالك، الكـــافرين عاقبـــة فـــإن العــذاب، مـــن األلـــوان تلـــك أمثـــال وللكـــافرين ،علــيهم
 اهللا، لقـاء خـافوا للـذين خيـر فهـي لهـا، واالستعداد اآلخرة للدار العمل على  � اهللا حّض  ثم ،الّنجاة

 أجهلــتم بالّرســل، المكــّذبين المـشركين ألولئــك الــدنيا دار مـن أفــضل فهــي يعــصوه، ولـم بــه يــشركوا فلـم
 واسـتقمتم آلمنـتم ذلـك، عقلـتم لو فإنكم مصائركم، تعقلون فال باآلخرة، المكّذبون الّضاّلون الناس أيها
 ()١(.   
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 )خيـــر( إليـــه مــضاف )اآلخـــرة( دأمبتــ )دار(و االبتـــداء الم )الـــالم(و اســتئنافية الـــواو )ردالــو (  

ــات ( بخيــر ومتعلقــان مجــرور الموصــول اســم )ينَ ذلــل( مــستأنفة والجملــة خبــر  فاعلــه والــواو مــاض )او َق
 )الـواو(و النـون بثبـوت مرفـوع مـضارع )ونَ قلـعت( نافيـة )ال(و لالستفهام )الهمزة( )الأف( صلة والجملة

    .)٢( من اإلعراب لها محل ال استئنافية والجملة فاعل
 النجـاح والخـسران فـي الجملة االسمية هنا تفيد ثبوت أن تكون الدار اآلخرة هـي الميـزان فـي   �

  .هنا التوبيخ) أفال تعقلون(، وفائدة استخدام �أعمال الناس، ألنها العاقبة المعول عليها عند اهللا 
  :مناسبة الفاصلة

رض هللا يورثها من  يدلنا على أن األال األمم الغابرة واألجيال البائدةو النظر والتبصر في أح  
الــصالح، ومــنهم مــن يكــون ســبيله  والعمــل، فمــنهم مــن يــصلح هــذه األرض باإليمــان يــشاء مــن عبــاده

العاقبة عنـد اهللا ال تكـون إال لعبـاده الـذين الباقية، ف، ولكن األهم هو النظر إلى الحياة اآلخرة اإلفساد
 كـل  إلـى، فهو نداء إذنهم وبين معصية اهللا حد وفاصل بين وجعلواه،ابتعدوا عن كل ما خالف أوامر 

                                      

  ).١١٤٣-٢/١١٤٢ (وهبة الزحيلي: التفسير الوسيط (1)
  ).٢/١٠٩(دعاس :  إعراب القرآن الكريم(2)
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بعــد هــذه المعرفــة، إال أن صــاحب لــب وعقــل أن يعمــل عقلــه فــي تبــصر تلــك النتيجــة فــال يتيــه عقــل 
  . قيمن صاحبه ضال أو منحرف عن الطريق السليم والصراط المستيكو 
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    :التفسير اإلجمالي
 الكفـر يواجهـون وهـم الرسـل، حيـاة فـي والـضيق والكـرب الـشدة مبلـغ ترسم رهيبة، صورة إنها  
ـــام وتمـــر ،والجحـــود واإلصـــرار والعمـــى  فـــي فـــتهجس قليـــل، إال لهـــم يـــستجيب فـــال يـــدعون وهـــم األي

 والـضيق والحرج الكرب بلغ وقد إال الموقف هذا الرسول فيق وما ؟ ُكِذبوا تراهم، الهواجس خواطرهم
 الرسـل، بمخـانق الـضيق فيهـا ويأخذ الكرب، فيها يستحكم التي اللحظة هذه في، بشر يطيقه ما فوق
 الـشدائد، مـن بـد ال ،الـدعوات فـي اهللا سـنة تلـك، فاصالً  حاسماً  كامالً  النصر يجيء اللحظة هذه في
 عنـد مـن النـصر يجـيء ،النـاس بهـا يتعلـق التـي الظـاهرة أسـبابه كل من اليأس بعد النصر يجيء ثم

 فتكـون رخيـصاً  النـصر يكـون ال كـي ذلـك له، يقفون ال ماحقاً  مدمراً  بالمجرمين، اهللا بأس ويحل اهللا،
    .)١( هزالً  الدعوات

����º��¹«����������.����..}}}} :تحليل الفاصلة �̧�¶��µ��»��º��¹�� �̧�¶��µ��»��º��¹�� �̧�¶��µ��»��º��¹�� �̧�¶��µ�z�z�z�z  
 مرفوع الفاعل نائب) بأسنا (مرفوع للمجهول مبنيّ  عمضار ) يردّ  (نافية) ال (استئنافّية) الواو(  

 مجـرور للقـوم نعت) المجرمين( )يردّ (بـ  متعّلق ومجرور جارّ ) القوم عن (إليه مضاف ضمير) نا(و
    .)٢( ألنه جمع مذكر سالم الياء الجرّ  وعالمة
  .وبأسه للمجرمين �الجملة االسمية المنفية تفيد ثبوت عذاب اهللا    �

  :صلةمناسبة الفا
بعـدما ذكــر حالـة الرســل فــي الـصبر علــى بــالء تبليـغ واجــب الــدعوة إلـى النــاس وتحمــل أذى   

الكبراء والمعاندين عقب ذلك بأن الغلبة والنصر سيكون في النهايـة لـدين اهللا واتباعـه ولـن يـدفع أحـد 
 االمتحــان، يطيــل بأنــه جــرت ســنته بــأن إعــالم ذلــك وكــل(، �غــضب اهللا عمــن كفــر وجحــد بآياتــه 

 فــــي التمــــادي عــــن للمكــــذبين وزجــــراً ، الــــصبر علــــى لألتبــــاع اً ثــــح واالعتبــــار، االبــــتالء زمــــان ويمــــد
    .)٣() االستهزاء

                                      

  ).٤/٣٤٨(سيد قطب : في ظالل القرآن:  انظر(1)
  ).١٣/٨٢(محمود صافي :  الجدول في إعراب القرآن(2)

  ).٤/١١٤(البقاعي : نظم الدرر(3) 



   ١٠٨

½��¾��������¿����É��È��Ç��������Æ��ÅÃ��Â��Á��À��¿��������¾��½��É��È��Ç��������Æ��ÅÃ��Â��Á��À��¿��������¾��½��É��È��Ç��������Æ��ÅÃ��Â��Á��À��¿��������¾��½��É��È��Ç��������Æ��ÅÃ��Â��Á��À}�}�}�}� :قولــه تعــالى���-٦٢
��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î�����Í��Ì��Ë��Ê��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î�����Í��Ì��Ë��Ê��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î�����Í��Ì��Ë��Ê��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î�����Í��Ì��Ë��Ê�z�z�z�z ]١١١:يوسف[  

    :التفسير اإلجمالي
 وجهـــة واأللبـــاب، العقـــول لـــذوي عبـــرة وٕاخوتـــه أبيـــه مـــع � يوســـف قـــصة فـــي كـــان لقـــد(   
 شـأنه، وٕاعالء الجب، غيابة في إلقائه بعد يوسف إنجاء على قدر الذي أن القصة هذه في االعتبار

 هـذا كـان ومـا، دينـه وٕاظهـار كلمتـه، وٕاعـالء � محمـد إعـزاز على لقادر مصر، عزيز أصبح حتى
 أنـه علـى قـاهر، وبرهـان ظـاهر، دليـل فهـو األخبـار، رواة زأعجـ ألنـه ويختلق يفترى حديثا القصص

 عند من المنزلة السابقة السماوية الكتب به جاءت لما مصدقا جاء وقد والتنزيل، الوحي بطريق جاء
 فيــه، النظــر وأمعــن تــدبره، لمــن هــدى وهــو والوعيــد، والوعــد والنــواهي لألوامــر تفــصيل وفيــه ،� اهللا

 ديــنهم فــي شــرائعه، فــيهم تنفــذ الــذين للمــؤمنين عامــة رحمــة وهــو فيــه، بمــا وعمــل تالوتــه، حــق وتــاله
    .)١()  ودنياهم
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ـــى معطـــوف )هـــدى(   ـــه منـــصوب تـــصديق عل ـــى معطـــوف )ةً ورحمـــ( مثل ـــه مـــا عل  )مٍ لقـــو ( قبل
    .)٢( لقوم صفة والجملة فاعل والواو مضارع )يؤمنون (برحمة متعلقان

ن قص عليهم مثـل هـذه ية ورحمة اهللا بعباده المؤمنين بأة االسمية هنا تفيد ثبوت هداالجمل   �
  .القصص التي فيها من العبرة وحسن التأسي ما فيها

  : مناسبة الفاصلة
جاءت هذه الفاصلة تضيف معنى جديدًا على السياق الذي قبلها، فما قبلها من سياق اآليـة   

آن الكـريم ليـست مختلقـة أو مـن تـأليف بـشر، ولكنهـا مـن عنـد يدل على أن القـصص الـواردة فـي القـر 
زلـت قبلـه مـن أحكـام لـم ، و أن القرآن الكريم جاء مصدقًا لما كان في الكتب السماوية التي ن�اهللا 

  �حكام النسخ و االستبدال، وأيضا فهو مفصل لألحكام والتشريعات التي وضعها اهللا يجر عليها أ
مور أخرى فيها مصلحة العباد في دنياهم وآخرتهم، والمعنـى الجديـد الـذي للناس في كتابه مفصًال أل

جــاءت الفاصــلة لتقــرره هنــا أن الغايــة الكبــرى مــن إنــزال هــذا القــرآن هــي هدايــة النــاس فــي هــذه الــدنيا 
 للنــاس عامــة ألنــه يهــدي �التــي يتخــبط فيهــا أصــحاب األفكــار الــضالة، ورحمــة مــن عنــد المــولى 

  .منين الملتزمين بشرع اهللا خاصةللتي هي أقوم، وللمؤ 

                                      

  ).١/١٧٠٨(أسعد حومد : أيسر التفاسير(1) 
  ).٢/١٠٩(دعاس :  إعراب القرآن الكريم(2)
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  ثانيثانياملبحث الاملبحث ال��
  

   آلياتها آلياتهاسورة الرعدسورة الرعد  للعلى مناسبة فواصعلى مناسبة فواصدراسة تطبيقية دراسة تطبيقية 
  

  :ويشتمل على عشرة مقاطع 
  

  .]٤- ١:اتــاآلي [.......:..... المقطع األول�
  .]٧- ٥:اتــاآلي [: ........... المقطع الثاني�
  .]١١- ٨:اتـاآلي [.....: ...... المقطع الثالث�
  .]١٦-١٢:اآليات [....: ....... المقطع الرابع�
  .]١٨-١٧:اآليات [.........:  المقطع الخامس�
  .]٢٤-١٩:اآليات [: .......... المقطع السادس�
  .]٢٩-٢٥:اآليات [...........:  المقطع السابع�
  .]٣٥-٣٠:اآليات [...........:  المقطع الثامن�
  .]٣٩-٣٦:اآليات [...: ........ المقطع التاسع�
.]٤٣-٤٠:اآليات [.........: .. المقطع العاشر�
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  ]٤-١:اآليات[ :المقطع األول �
  

        ��������أدلة قدرة اهللا أدلة قدرة اهللا 
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   ]١:الرعد[

  : التفسير اإلجمالي
 آيات والّشأن القدر العظام اآليات تلك أو الكمال، حدّ  البالغ القرآن آيات ةالّسور  هذه آيات(   
 وهــو فيــه، شــكّ  ال حــقّ  رّبــك مــن محمــد يــا إليــك أنــزل الــذي القــرآن كــلّ  و ،الكــريم القــرآن وهــو الكتــاب

 أن فبعــد خــصوص، بعــد عمـوم أو تفــصيل، بعــد إجمـال الــّسورة هــي اآليـات بــأن األول التّفــسير علـى
 أكثــر ولكــن، جميعــه القــرآن علــى الحكــم هــذا عمــم والّرفعــة، الكمــال وصــف الــّسورة لهــذه ىتعــال أثبــت

ــاس ــك، مــن إليــك بــالمنزل يــصدقون ال الّن ــشريع ســمو مــن القــرآن فــي مــا يقــدرون وال رّب  واألحكــام الّت
   .)١( ) وزمان عصر لكلّ  المناسبة المصالح ورعاية

   Q��P��O��N��MQ��P��O��N��MQ��P��O��N��MQ��P��O��N��Mzzzz.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة

) النــــاس(اســـمها منــــصوب بالفتحـــة ) أكثـــر(حـــرف مـــشبه بالفعــــل ) لكــــن(اســـتدراكية ) والـــوا(  
فعــل مــضارع مرفــوع ) يؤمنــون(النافيــة ال عمــل لهــا ) ال) (ال يؤمنــون(مــضاف إليــه مجــرور بالكــسرة 

  . )٢(ضمير متصل في محل رفع فاعل والجملة في محل رفع خبر لكن ) الواو(بثبوت النون و
  .�اهللا ب الكثير من الناس إيمانعدم ثبوت د  تفيسميةالجملة اإل   �

                                      

  ).١٣/٩٦(وهبة الزحيلي :  التفسير المنير)(1
  ).٥/٣٩٣(بهجت صالح :  اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل)(2



   ١١١

  :مناسبة الفاصلة
 حــقّ  الكــريم القــرآن(  أنأنــه علــى الــرغم مــن  :لفاصــلة لتبــين أمــرًا هامــا أال وهــوجــاءت هــذه ا  

 العنـاد حجـب األسف مع ولكن الدهر، وجه على باق ريب، وال فيه شكّ  ال تعالى الّله عند من منزل
 وتـــشريعات رصـــينة، وأحكـــام بالغـــة، حكـــم مـــن فيـــه جـــاء بمـــا اإليمـــان عـــن الّنـــاس مـــن كثيـــراً  والكفـــر
    .)١() محكمة
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  : التفسير اإلجمالي 
 سْقًفا لألرض فجعلها ترونها، َعَمد بغير لسبعا السموات رفع الذي هو اهللا: ذكره تعالى يقول  
عمد ترونها بغير  ( �وقوله  البناء، به يعمد وما السواري، وهي ) عمود (جمع )الَعَمد( و،مسموًكا

 بـل: ، وقـال آخـرونترونها ال بَعَمدٍ  السموات رفع الذي اهللا: على معنيين للعلماء، فقال قوم معناها) 
 الـسماء، فـي والقمـر الـشمس وأجـرى، فوق عرشـه � عال ثم، اني أقوى، والثعمد بغير مرفوعة هي

ـــسنين عـــدد فيهـــا بجريهمـــا ليعلمـــوا لمنـــافعهم، وذلَلهمـــا خلقـــه، لمـــصالح فيهـــا فـــسخرهما  والحـــساب، ال
 وقيـام الـدنيا فنـاء إلـى وذلـك معلـوم، لوقـت الـسماء فـي يجـري ذلك  كل،والنهار الليل بين به ويفصلوا
 معين وال ظهير وال شريك بغير وحده، كله ذلك ويدبر كلها، واآلخرة الدنيا أمورَ ي يقض اهللاف ،القيامة

 اهللا، بلقـــاء لتوقنـــوا النــاس أيهـــا علــيكم، بهـــا احتجاًجــا لكـــم فيبينهـــا كتابــه، آيـــات لكــم يفـــصل ،ُســْبحانه
 إذا لعبـادةا لـه وتخلـصوا واألوثـان، اآللهـة عبـادة عـن وتنزجـروا ،هووعيـد بوعده فتصدقوا إليه، والمعاد
   .)٢( ذلك أيقنتم

   ����p��o�����n��m��l��k���j��ip��o�����n��m��l��k���j��ip��o�����n��m��l��k���j��ip��o�����n��m��l��k���j��i��������zzzz.����..}}}} :تحليل الفاصلة 

 )لفــص يُ ( مفعــول بـه )األمـر( فعـل مــضارع مرفـوع والفاعــل ضـمير مــستتر تقـديره هــو )يـدبر(  
 مفعــول بــه منــصوب بالكــسرة ألنــه )اآليــات(ضــمير مــستتر تقــديره هــو فعــل مــضارع مرفــوع والفاعــل 

 فــي نــي ضــمير متــصل مب)الكــاف( حــرف نــصب مــن أخــوات إن و)لعــل) (لعلكــم( جمــع مؤنــث ســالم
 مــضاف إليــه مجــرور )رب( )ربكــم( جــار ومجــرور )بلقــاء( للجمــع )المــيم(محــل نــصب اســم لعــل و

 للجمــع )المــيم( ضــمير متــصل مبنــي فــي محــل جــر مــضاف إليــه و)الكــاف(وعالمــة جــره الكــسرة و
نـه مـن األفعـال الخمـسة والفاعـل ضـمير مـستتر تقـديره  فعل مضارع مرفـوع بثبـوت النـون أل)توقنون(
  ).نتمأ(

                                      

  ).١٢/١٠٠(وهبة الزحيلي :  التفسير المنير)(1
  ).٣٢٧-١٦/٣٢٢(تفسير الطبري :  انظر)(2



   ١١٢

الجملة الفعلية هنا تدل على تجـدد واسـتمرار التـدبير مـن اهللا وتـصريف اآليـات ، وذلـك لكـي    �
 .يدع مجاال للناس حتى يؤمنوا فتطمئن قلوبهم

  :مناسبة الفاصلة 
 الخلـق تقـدير يـشمل األمـر تـدبير أن :هنا -تدبير األمر وتفصيل اآليات- بين الجمع ووجه  

ـــاني األول ـــى إشـــارة فهـــو، والث ـــالتكوين التـــصرف إل  إلـــى مـــشير اآليـــات وتفـــصيل والعـــوالم، للعقـــول ب
 بعـد بـأن اليقـين إلـى النـاس اهتـداء يفيـد أن األمـرين مجمـوع وشـأن والبـراهين، األدلـة بإقامة التصرف

 تفــصيلَ  و ذلــك، إلــى يهــدي يرهاوتــدب المــصنوعات فــي بالعقــل النظــر ألن أخــرى، حيــاة الحيــاة هــذه
    .)١( ويقّربه االهتداءِ  ذلك على ويعينها العقول ينبه واألدلة اآليات
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  : التفسير اإلجمالي 
 العـــالم فـــي وأحكامـــه وحكمتـــه قدرتـــه ذكـــر فـــي شـــرع لعلـــوي،ا العـــالم � اهللا ذكـــر أن بعـــد(   
 لكـي راسـيات بجبـال وأرسـاها ،وعرضـاً  طـوالً  ممتـدة وجعلهـا وبـسطها، األرض مـد الـذي فهـو الـسفلي،

 األنهــار فيهــا وأجــرى بهــم، تميــد فــال ميــسوراً  هينــاً  أمــراً  عليهــا الخلــق اســتقرار ويجعــل توازنهــا، يحفــظ
 اثنـين زوجـين ثمـرة كـل مـن وجعـل ،الثمـرات كـل مـن يخرج وشجر، تنبا من فيها ما ليسقي والعيون

 مـن ذكـر مـا كـل وفـي ،انفـصال بـدون حثيثـا النهـار يتبع الليل اهللا جعل وقد، تكونها حين وأنثى ذكراً 
   .)٢()  ويعتبر يتفكر لمن وحجج لدالئل قدرته وعظيم اهللا، خلق عجائب

   �����gggg��������l��k��j��i��hl��k��j��i��hl��k��j��i��hl��k��j��i��hz�z�z�z.����..}}}} :تحليل الفاصلة 

  ) خبر بمحذوف متعلقان وهما جر محل في إشارة اسم ذا )ذلك يف( بالفعل مشبه حرف )ِإن 
 مـستأنفة والجملـة سـالم مؤنـث جمـع ألنـه بالكـسرة منـصوب إن اسـم وآيات المزحلقة الالم )ياتآل( إن
   .)٣( فاعل )الواو(و النون بثبوت مرفوع مضارع )ّكرونفيت( جار ومجرور )ِلَقْومٍ (

ــــدة تــــدل علــــى ثبــــوت الــــدالئل والبــــراهين ألصــــحاب العقــــول المفكــــرة والجملــــة ا   � الســــمية المؤك
  . والمعتبرة

                                      

  ).١٣/٨١(ابن عاشور :  التحرير والتنوير)(1
  ).١/١٧١١(أسعد حومد  :  أيسر التفاسير)(2
  ).٢/١١١(دعاس  :  إعراب القرآن الكريم)(3



   ١١٣

   :مناسبة الفاصلة 
 بــالفكر وناطهــا جمعهــا دقــة، فيهــا وكــان أربــع إلــى مفــصلة اآليــات هــذه ســبحانه ســاق لمــا(   

 يبــاتعج واضــحات دالالت متعاطفــاً  اآليــات مــن عنــه التحــديث وقــع الــذي أي gggg��������i��hi��hi��hi��hzzzz}�}�}�}�: فقــال
 بتجريــد تعـب إلـى يحتـاج المقـام أن علــى ونبـه واختيـاره، قدرتـه إلـى مــستند كلـه ذلـك أن علـى بـاهرات
   . )١()  الفكر في يجتهدونمن قوم  العقل وتحكيم الهوى من النفس

   
��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p������o��n��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p������o��n��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p������o��n��z��y��x���w��v��u��t��s��r��q��p������o��n}�}�}�}� : قوله تعالى-٤
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  : التفسير اإلجمالي 

 مالحـة َسـَبخة وهذه الناس، به ينتفع ما تنبت طيبة هذه أن مع ،بعضاً  بعضها تجاور أراضٍ   
 الفاعل على يدل مما كله فهذا األرض، بقاع ألوان اختالف اآلية هذه في يدخل  وكذا،شيئا تنبت ال

 كالرمـان واحـد، منبـت فـي المجتمعـة األصـول هي: الصنوانو  ،سواه رب وال هو، إال إله ال المختار،
 هـذا األشـجار كـسائر واحـد، أصـل علـى كـان مـا: الصنوان وغير ،ذلك ونحو النخيل، وبعض والتين

، وأزهارهـا وأوراقهـا وروائحهـا، وطعومهـا وألوانها، أشكالها في والزروع، الثمرات أجناس في االختالف
 أســود وهــذا أبــيض وهــذا أحمــر، وهــذا أصــفر وهــذا ة،الحموضــ غايــة فــي وذا الحــالوة غايــة فــي فهــذا
 االخـتالف هـذا مـع المـاء، يوهـ واحـدة، طبيعـة مـن يـستمد كلهـا أن مـع الزهورات وكذلك ،أزرق وهذا

 علـى الـدالالت أعظـم مـن وهـذا واعيا، كان لمن آيات ذلك ففي ينضبط، وال ينحصر ال الذي الكبير
  . )٢( يريد ما على وخلقها شياءاأل بين فاوت بقدرته الذي المختار، الفاعل

��©����ª.����..}�}�}�}� :)٣(تحليل الفاصلة  �̈�§��¦��¥��ª��©�� �̈�§��¦��¥��ª��©�� �̈�§��¦��¥��ª��©�� �̈�§��¦��¥zzzz   

ــدة تــدل علــى ثبــوت الــدالئل والبــراهين واآليــات لمــن تعقــل واســتخدم   � والجملــة االســمية المؤك 
  . ملكاته العقلية في الوصول ألسباب الهداية والتوفيق

                                      

  ).٤/١٢٣(البقاعي :  نظم الدرر)(1
  ).٤٣٢-٤/٤٣١(تفسير ابن كثير :  انظر)(2

  ).٧٤(السابقة ص راجع إعراب الفاصلة (3)



   ١١٤

  :مناسبة الفاصلة 
ى الفاصـــلة وهبــه الزحيلــي لمعنــ: الــسياق مـــن خــالل توضــيحة فــي هــذا يبــرز جمــال الفاصــل  

ــة الّتــشابه مــصادر وجــود مــع التّفــاوت هــذا فــي إن " :بقولــه  يتــدّبرون لقــوم اهللا، قــدرة علــى بــاهرة ألدّل
 واأللــوان األذواق يــشمل األكــل فــي والتّفــضيل ،ورتّبهــا أوجــدها خالقــا لهــا أنّ  ويعقلــون فيهــا ويفّكــرون
    .)١( " ذلك وغير والملمس
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  : التفسير اإلجمالي 
 مـن ينفع وماال يضر ماال وعبادتهم لك، المشركين تكذيب من النبي الرسول أيها تعجب إن  
 لهــا، حــدود ال التــي قدرتــه علــى الدالــة الكونيــة اهللا آيــات مــن واقعهــم فــي يــشاهدونه مــا مــع األصــنام،

 التفتت أو الفناء، بعد اإلعادة تمكن هل: وقولهم والقيامة، بالبعث تكذيبهم واألغرب للعجب ىفاألدع
 هـذه غير في نجدها ال ثالثة بأحكام عليهم � اهللا فحكم! ؟ جديد لخلق نعود أن يمكن وهل ؟ ترابا

 وصـف: الثـاني والحكـم رسـله، وكـذبوا بربهم جحدوا الذين الكافرون أولئك أنهم: األول الحكم :اآليات
 يفــ فيهــا خالــدون النــار أصــحاب هــم أولئــك جهــنم، نــار فــي زجهــم: الثالــث والحكــم عــذابهم، ألحــوال
   .)٢( اآلخرة

  
                                      

  ).٢/١١٤٦ (وهبة الزحيلي: التفسير الوسيط )(1
  .بتصرف) ٢/١١٤٨: ( المرجع السابق)(2



   ١١٥

   ������Ë���Ê��ÉÇ��Æ��Å��Ë���Ê��ÉÇ��Æ��Å��Ë���Ê��ÉÇ��Æ��Å��Ë���Ê��ÉÇ��Æ��Åzzzz.����..}}}} :تحليل الفاصلة 

حــرف ) الكــاف(اســم إشــارة مبنــي علــى الكــسر فــي محــل رفــع مبتــدأ و) أوالء(عاطفــة ) الــواو(  
ضـمير ) هـم(مـضاف إليـه مجـرور بالكـسرة ) النـار(مرفـوع بالـضمة ) أولئـك(خبـر ) أصحاب(خطاب 

) خالدون(جار ومجرور متعلق بخبر هم ) فيها(دأ رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع مبت
عــوض عــن التنــوين والحركــة فــي المفــرد ، ) النــون( بــالواو ألنــه جمــع مــذكر ســالم وعخبــر هــم مرفــو 

   .)١(الجملة في محل نصب حال 
 الجملة االسمية هنـا تـدل علـى اسـتقرار أهـل النـار فيهـا مـا دامـوا قـد اسـتحقوا ذلـك بأعمـالهم   �

 .ي حياتهمالتي اقترفوها ف

  :مناسبة الفاصلة 
 أجلهــا مــن التــي اإلنــسان مقومــات كــل عطلــوا بــسبب أنهــم ،فيهــا خالــدين النــار هــو الجــزاء(   

 الـدنيا، حيـاتهم مـن أدنـى حيـاة االنتكـاس عاقبـة يالقـون اآلخرة في فهم الدنيا في وانتكسوا اهللا، يكرمه
   .)٢()  واإلحساس والشعور الفكر معطلي عاشوها التي

ا نرى كيف أظهرت الفاصلة المعنى بكل وضوح وبينت المراد من السياق بـشكل رائـع، وهكذ  
فالذين يكفرون باهللا يعيشون في الحيـاة الـدنيا متنعمـين فـي الخيـرات بعيـدون عـن هـدى الـوحي، لـيس 
لهــم مــن طاعــة اهللا والتــزام أوامــره نــصيب، فلــيس لهــم فــي اآلخــرة إال النــار جــزاًء علــى مــا أســلفوا فــي 

  . همدنيا

I��H���G��F��E��D��C��B��AI��H���G��F��E��D��C��B��AI��H���G��F��E��D��C��B��AI��H���G��F��E��D��C��B��A����������M��L��K��M��L��K��M��L��K��M��L��K}�}�}�}� : قوله تعالى-٦
�V��U��T��SQ��P������O��N�V��U��T��SQ��P������O��N�V��U��T��SQ��P������O��N�V��U��T��SQ��P������O��Nzzzz  ]٦:الرعد[� �� �� �� �

  : التفسير اإلجمالي 
 ولمـاذا ؟ قـبلهم مـن الرسـل كذبوا بالذين حاق الذي ما ينظروا ألم ؟ العذاب يستعجلون فلماذا  

 المثل؛ من )َمُثالت(و قبلهم؟ من الرسل كذبتْ  التي لألقوام التاريخ َعْبر حدثتْ  التي للِعَبر ينظروا لم
 التـي السابقة األمم من لهم بالمثيل العذاب وأنزل سبق �فاهللا  ،للفعل ُمَماثلة العقوبة تكون أن: أي

 ال �ولكنــه  علــيهم والنــصر بــالقهر وٕامــا إيمــانهم، مــن ميئوســاً  كــان إن باإلبــادة إمــا الرســل؛ كــذبتْ 
ل يغفـر فـسبحانه ظـالمون؛ النـاس أن مـع، و فـيهم يوجـد صـالحاً  رجـالً  لعـل فـرون؛يك ِلَمـنْ  العذاب ُيعج 

                                      

  ).٣٩٩- ٥/٣٩٨(بهجت صالح  :  اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل)(1
  ).٤/٣٥٤(سيد قطب :  في ظالل القرآن)(2



   ١١٦

، فـالة فـي أضـله وقـد بعيـره، علـى وقـع وقـد أحـدكم، مـن المـؤمن التائـب بعبده أفرح سبحانه ألنه لهم؛
   .)١( والتخويف الرجاء بين اآلية جمعت وهكذا العظيم، العقاب على قادر �وبجانب هذا فهو 

   V��U��T��SV��U��T��SV��U��T��SV��U��T��Szzzz.����..}�}�}�}�  :تحليل الفاصلة

 إليــه مــضاف) الكــاف(و منــصوب إنّ  اســم) رّبــك (ونــصب توكيــد حــرف )إنّ  (عاطفــة) الــواو(  
 مجــرور إليــه مــضاف) العقــاب(الــضمة  الرفــع وعالمــة مرفــوع خبــر) شــديد (للتوكيــد المزحلقــة) الــالم(
)٢(.  

يــصرون علــى الكفــر  لألقــوام الــذين � الجملــة االســمية المؤكــدة هنــا تثبــت شــدة عقــاب اهللا   �
   .والعناد

  :مناسبة الفاصلة 
ه  مـن خـالل تفـسيرها الـذي أوردما تمكن ويظهـر ذلـك جليـاً الفاصلة هنا متمكنة في مكانها أيّ   

 أن يحــسبوا لــئال احتــراس  V��U��T��SV��U��T��SV��U��T��SV��U��T��Szzzz}�}�}�}� وجملــة: ( الطــاهر بــن عاشــور بقولــه: الــشيخ
    .)٣()  بعد من مبه حال العقاب بأن تعريضاً  دائمة مغفرة المذكورة المغفرة

��_�̀�}�}�}�}� : قوله تعالى-٧ �̂�]��\�����[�����Z��Y��X�̀�_�� �̂�]��\�����[�����Z��Y��X�̀�_�� �̂�]��\�����[�����Z��Y��X�̀�_�� �̂�]��\�����[�����Z��Y��X����d��c�����bd��c�����bd��c�����bd��c�����b���h��g��f���h��g��f���h��g��f���h��g��f��������zzzz  
  ]٧:الرعد[

  : التفسير اإلجمالي 
 اهللا بها يبعث إنما ،اختصاصه وال الرسول عمل من ليست والخوارق ،خارقة يطلبون إنهم(   

 رسول كل شأن شأنك ،ومبصر محذر فأنت يا محمد ،الزمة أنها بحكمته يرى حين معه، �
   .)٤()  الكون مدبر إلى فأمرها الخارقة اآليات فأما، للهداية لألقوام الرسل اهللا بعث فقد قبلك،

   ���������h��g��fd��c�����b�����h��g��fd��c�����b�����h��g��fd��c�����b�����h��g��fd��c�����bzzzz.����..}}}} :تحليل الفاصلة 

 )مٍ قـو ( بهـاد متعلقـان )ولكـلّ ( مـستأنفة والجملـة وخبـر مبتـدأ )رْنذم نتأَ ( ومكفوفة كافة )ِإنما(  
   .)٥( مستأنفة والجملة المحذوف الحرف على المقدرة بالضمة مرفوع مؤخر مبتدأ )هادٍ ( إليه ضافم

 تدل على أن وظيفة الرسل فقط إما البشارة أو النذارة، أما غير ذلك من الجملة االسمية هنا   �
 .�الهداية والتوفيق لطريق الخير فهذا أمر راجع إلى المولى 

                                      

  ).٤٥٤٢- ١/٤٥٤١(تفسير الشعراوي :  انظر)(1
  ).١٣/٩٤(محمود صافي : آن الجدول في إعراب القر )(2
  ).٣٢/٩٤(ابن عاشور :  التحرير والتنوير)(3
  ).٤/٣٥٤(سيد قطب :  في ظالل القرآن)(4
  ).٢/١١٢(دعاس  :  إعراب القرآن الكريم)(5



   ١١٧

  :مناسبة الفاصلة 
 ذلك في سأل كأنه كان أيمانهم، إلى التفاته لشدة مقترحاتهم إجابة في راغباً  � يبالن نكا لما

 ما ببيان تهديهم لهم هاد منذر نبي أي d��c�����bd��c�����bd��c�����bd��c�����b����zzzz}�}�}�}�: � بقوله فأجيب النجاة، لهم لتحصل
 ولكل ،الصدور في لإليمان مثبت أنك ال النجاة، إلى يوصل أو الهالك في يوقع مما عليك أنزله
   .)١( والبشارة النذارة من به أرسلنا ما لهم يبين داع قوم

  ]١١-٨:اآليات[ :ثالثالمقطع ال �
  

  بدقائق األشياء وعظائمهابدقائق األشياء وعظائمها  ��������علم اهللا علم اهللا 
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 ���e�7 ( �� &� �  ¥ �H �� ��) �A m� �2 �3�7 /00 JK 1  

  : التفسير اإلجمالي 
 النفـوس ويعلـم ،شيء كل يعلم لذيا هو الكبرى المعجزة تلك الرسول أعطى الذي �اهللا (   
 مـن فقـط لـيس ةأجنـ مـن أنثـى كـل تحمـل مـا فـيعلم موتها، إلى الرحم في نطفة وجودها من اإلنسانية

 كافر،  أم مؤمن سعيد، أم شقي الدنيا حياته في ومستقبله الجنين حال يعلم وٕانما أنوثة، من أو ذكورة
 يغيـب مـا يعلـم الـذي هـو، و الحيـاة فـي بـشئونه ليتـص مـا وكـل الـدنيا فـي أجلـه ومقـدار فقيـر، أم غنى
 يعلـم الـذي الـشأن العظـيم سـبحانه وهـو ونـرى، نـشاهد ممـا أعظـم علمـًا، نشاهده ما ويعلم ،حسناً  عن
   .)٢()  الوجود في ما كل

 جميعا يعلمه � اهللا فإن وأعلنه، به جهر أو به، يتلفظ ولم قوله أسر من اهللا عند سواءو (   
 ظهـر ومـن الليـل، ظـالم فـي بيتـه فـي اسـتخفى مـن عنـده وسـواء شـيء؛ منـه ليهع يخفى ال ويسمعه،

 وحراسته، مراقبته على يتعاقبون مالئكة للعبد، وٕان السواء على اهللا علم في فإنهما النهار، في وسار
 إال شـيء إليـه يـصل فـال وٕاذنـه، تعـالى اهللا بأمر يقظته، حال وفي نومه، في المضار من ويحفظونه

 وال عليـه، هـم مـا غيـروا إذا إال سوء، إلى خير من بقوم، ما يغير ال اهللا وٕان له، اهللا قدره قد كان إذا
 قومــا يــصيب أن تعــالى اهللا أراد وٕاذا، بأنفــسهم مــا يغيــروا حتــى خيــر إلــى ســوء مــن بقــوم مــا اهللا يغيــر

                                      

  .بتصرف) ٤/١٢٨(البقاعي :  نظم الدرر)(1
  ).١/٤٠٥ (األزهر علماء من لجنة: المنتخب تفسير )(2



   ١١٨

 اهللا قــضاء ديــر  أو اهللا، دون مــن ينــصرهم ولــي لهــم ولــيس وقــضائه، إلرادتــه راد فــال لهــم، عقابــا بــشر
   .)١()  عنهم

����µ¶��̧�.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة  �́�³��²�̧��¶��µ�� �́�³��²�̧��¶��µ�� �́�³��²�̧��¶��µ�� �́�³��²zzzz   

جـار ومجـرور متعلـق بخبـر مقـدم ) لهـم(نافيـة ال عمـل لهـا ) مـا(استئنافية ) الواو) (وما لهم(  
ضــمير متــصل فــي محــل جــر ) الهــاء(و) وال(جــار ومجــرور متعلــق بحــال محذوفــة مــن ) مــن دونــه(

سـم مجـرور لفظـًا بمـن مرفـوع محـًال علـى أنـه مبتـدأ مـؤخر حـذفت ا) وال(حرف جـر ) من(باإلضافة 
  ) ٢(. منه الياء ألنه اسم نكرة منقوص 

الجملة االسـمية المنفيـة هنـا تؤكـد علـى عـدم ثبـوت واليـة أحـد للكـافرين يـوم القيامـة مـن دون    �
 . وحده هو الولي وهو يتولى الصالحين�اهللا، فاهللا 

�������������  :مناسبة الفاصلة  �� �� �� �
 ألن ،للتحـذير تأكيـداً   zzzz£��¤��¥��¦£��¤��¥��¦£��¤��¥��¦£��¤��¥��¦}�}�}�}� قولـه من المْستفاد الغاية بمفهوم صريحتهذا (   

 بقــوم مــا يغّيــر أن اهللا أراد إذا أي التعــريض، دون التــصريح يقتــضي ووجــل خــوف مقــام لكونــه المقــام
 مـا علـى سنسترسل: يقولوا أن الغرور من تحذير وذلك ،شيء إرادته َيردّ  ال بأنفهسم ما يغيرون حين
̧�}�}�}�}� وجملــة ،آمنــا العــذاب رأينــا فــإذا يــهف نحــن � �¶��µ��´��³��²�̧��¶��µ��´��³��²�̧��¶��µ��´��³��²�̧��¶��µ��´��³��²zzzz الغــرور مــن التحــذير فــي زيــادة 
    .)٣()  اهللا عند شفعاؤهم أصنامهم أن يحسبوا لئال

وهكــذا أبــرزت الفاصــلة المعنــى المطلــوب بوضــوح مــا بعــده وضــوح فــسبحان اهللا الــذي أنــزل   
  . يقرآنه في أعجز أسلوب بديع سهل األلفاظ زاخر بالمعان

  

                                      

  ).١/١٧١٩(د أسعد حوم:  أيسر التفاسير)(1
  ).٤٠٥- ٥/٤٠٤(بهجت صالح  :  اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل)(2
  ).١٣/١٠٢(ابن عاشور :  التحرير والتنوير)(3
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   ووحدانيته ووحدانيته��قدرة اهللا قدرة اهللا 
)�T ":قال تعالى  �3 ��& �'( �@ ���& �¿ ���� �� �� ( 94 �L�w �� ( 9� �2 �[ �h � ���& �� ��� �	 �� � �F��& �2 �G/0? 1 �O �8 �	�& �� $ �� �� ��

 �r6 �C�6 �� �� �8& �2 �C�& �d �S �	 �� �� ���) �
6 �[ � �� �p ���j �n�%& �� �; �O �L �@�7 �O� �O �� �2 �G �� ��& �k ��2���c(� �f �� �G �� ��( �� �� � �� ( � �� 
 �T( �@�%&/0I 1 ��(�%& �q�> ���6 �
 �� �À �S(�$ �� �Z�> m� � �¾�7 �� ��� ��2�$6 ���) ���� �Z ������c � �� ��2 �8 �O �� �� �F��& ��  � �t& �y �2 �8 �c ����

 �� �� �� �H��(�$�7 �2 �G ( �� �� �;( �� ���-�$�6�� mT �n �o �k �Z�> �� �	��( ���& ��( �8 �c (/0Y 1 �� ���Q& �� �*& �� �� ���& �k � �� �O �� ���� �� ��
 �T( �u�£& ��  � �O �H�(�7 �� ��� �n�¬ �� ( 9G �	 �� �� ( 98 �2�w/0a 1 � �� ���. �F � �Á( ���= �d �: ��& �d �: �� ���Q& �� �*& �� �� ���& D' �� � �� �d �:

 ��(�6�� ���= ����� �c � �2�) ���. �d �G ���= �¥ �C�$�& �� � �L �8�Q& � �2�) ���� �d �G �d �: & 5 �Â �Z �� ( 94 �
 �� �� �X �� �
��� �Q ��2 ���- �L �� �Z
 �2 �G �� m� � �ª  d �� ����( �[ ��& �d �: �� �X�6 �- �8 ���- ��& ���7( ���) �� �� �3 �- �� �� &2�3 �- �[ ��( �� � �� �� &2�- �4 �V ���= ��2D��& �� �* ���-D~�& 
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  : لتفسير اإلجمالي ا
 فاهللا بها، وتذكير عليها وتنبيه اإللهية، القدرة وآثار مظاهر من محسوسة ملموسة ألوان هذه  

 مــن رىُيــ مــا فهــو: البــرق أمــا ،وتحــذيراً  تخويفــاً  والّرعــد، البــرق ظــاهرة النــاس ريُيــ وتــدبيره بإرادتــه �
 فــي الطمــع ويظهــر البــرق، قصــواع مــن الخــوف فيحــدث الــسحاب، خــالل مــن ســاطعاً  الالمــع الّنــور

 مــن يعقبــه ومــا المــاء ببخــار ثقــال فهــي بالمــاء، المحملــة الــّسحب يوجــد الــذي هــو � واهللا ،المطــر
 والرعـد الـسماوية، األجـرام احتكـاك بـسبب الـسحاب خـالل المـسموع الـصوت فهـو: الّرعد وأما، أمطار
 والولـد، الـصاحبة عـن وتنزهـه رّبهـم المالئكة وتسّبح، وينزهه تعالى اهللا يسبح المخيف الهادر بصوته

 ينـتقم بالنقمـة، والتّـذكير القدرة على للتّنبيه الصواعق يرسل � واهللا، وهيبته اهللا جالل من يرون لما
 ويـشّكون الكفـار، يجادل وألوهيته اهللا قدرة على الدالة األدلة هذه من الرغم وعلى ،يشاء ممن بها اهللا



   ١٢٠

 إنــزال و األعــداء، مكايــدة علــى قــادر واألخــذ، القــوة شــديد هــو � واهللا توحيــده، وفــي اهللا عظمــة فــي
   .)١( يشاء وقت أي في العذاب

 اهللا توحيــد :الحــق بالــدعوة عنــى وٕانمــا الحــق الــدعوة خلقــه مــن � هللا: ذكــره تعــالى يقــولثــم   
رة وآلهة أرباًبا المشركون َيْدعونها التي اآللهة ، وأنّ اهللا إال إله ال أن وشهادةَ  وليست ندًا له  عنه مقص
 نيالمــشرك تجيــب ال اآللهــة هــذه القهــار، الواحــد اهللا إال إلًهــا يكــون أن يجــوز وال إلًهــا، تكــون ال ،�

 مـن إليـه إياهمـا بـسُطه المـاء إلـى كفيـه باسـط ينفع كما إال ضر  دفع أو نفعجلب  من يريدونه بشيء
 مـن دعـاء ومـا ،عليـه وقبـضه إليه ارتهوٕاش إياه بدعائه إليه ليرتفع ولكن إناء، في إليه يرفعه أن غير
   .)٢( باهللا يشرك ألنه هًدى، وال استقامة غير في إال واآللهة األوثان من يدعو ما باهللا كفر

   ����Z��Y��Xz�z�z�z]��\��[���Z��Y��X]��\��[���Z��Y��X]��\��[���Z��Y��X]��\��[.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة 

 ِفــي( حــصر أداة )إال( إليــه مــضاف )اْلكــاِفِرينَ ( مبتــدأ )ُدعــاءُ (و نافيــة ومــا حاليــة الــواو )َومــا(  
   .)٣( خبر بمحذوف متعلقان )َضاللٍ 
الجملة االسمية المنفية في هذا الموضع لتدل تمام الداللة على بطالن وبوار دعاء الكافرين    �

 .�واستغاثتهم، ألنهم لم يقدموا بين يدي هذا الدعاء األعمال الصالحة التي تنفعهم عند اهللا 

  :مناسبة الفاصلة 
ترابطــة مــع الــسياق أتــم تــرابط، يظهــر ذلــك جليــًا مــن خــالل الفاصــلة متناســبة مــع مــا قبلهــا، م  

 مظهــراً  قــال الباطــل، فــي منحــصراً  دعــاؤهم كــان ولمــا: ( تعقيــب اإلمــام البقــاعي علــى اآليــات بقولــه
ــــساترين أي ���Z��Y��X���Z��Y��X���Z��Y��X���Z��Y��Xzzzz}�}�}�}�:بالوصــــف للحكــــم وتعليقــــاً  تعميمــــاً   عقــــولهم أنــــوار عليــــه دلــــت لمــــا ال

 وأمـا تنفـع، وال تـضر فـال معبـوداتهم أمـا نفعـًا، لهـم يجـد ال ألنه ����zzzz]��\��[]��\��[]��\��[]��\��[}�}�}�}� غيرها أو بمعبوداتهم
    .)٤()  األساس لتضييعهم يجيبهم فال اهللا

  

                                      

  .بتصرف) ١١٥٤-٢/١١٥٣ (وهبة الزحيلي: التفسير الوسيط )(1
  ).٤٠٣-١٦/٣٩٧(تفسير الطبري :  انظر)(2
  ).٢/١١٣(دعاس :  إعراب القرآن الكريم)(3
  ).٤/١٣٥: (درر نظم ال)(4
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  : التفسير اإلجمالي 
 فيـسجد واألرض، الـسماوات في من كل له خضع الذي سلطانه عظمة عن � اهللا يخبر(   

 كـل ظـالل لـه وتـسجد الـشدة، حـال فـي كرهـا الكفار له ويسجد والرخاء، الشدة في طوعا المؤمنون له
 ال وأنـه الواحـد، لهاإل أنه � اهللا يقرر، ثم أواخره وفي النهار أوائل في المخلوقات من ظل له شيء
 ومـدبرها، ربهـا وهـو واألرض، الـسماوات خلـق الـذي هو بأنه يعترفون قريش مشركو وكان له، شريك
 يملكـــون ال وهـــم يعبـــدونهم، أوليـــاء اهللا دون مـــن اتخـــذوا هـــذا، اعتـــرافهم مـــع هـــؤالء، إن: � ويقـــول

 اهللا، مــع اآللهــة هــذه عبــد ومــن وحــده، اهللا عبــد مــن يــستوي فهــل، ضــراً  وال نفعــاً  ديهملعابــ وال ألنفــسهم
 كذلك  والنور، الظلمات تستوي ال وكما والبصير، األعمى يستوي ال وكما ؟ معه العبادة في وأشركها

 ضـرا لنفـسها تملـك ال آلهـة العبـادة فـي معـه أشـرك ومن شيء، كل خالق وهو اهللا عبد من يستوي ال
    .)١()  نفعا وال

   ��zy�x��w��v��u��|��{��zy�x��w��v��u��|��{��zy�x��w��v��u��|��{��zy�x��w��v��uzzzz}��|������.����..}}}} :تحليل الفاصلة 

 مرفـوع مبتـدأ الجاللـة لفـظ) اللّـه (أنت تقديره مستتر ضمير والفاعل أمر فعل) قل) (الّله قل(  
 عاطفـة) الـواو (مجـرور إليـه مـضاف) شـيء (مجـرور إليـه مـضاف) كلّ  (مرفوع المبتدأ خبر) خالق(
   .)٢( مرفوع ثان خبر) القّهار (مرفوع خبر) الواحد (مبتدأ رفع محلّ  في مبنيّ  منفصل ضمير) هو(

 هــو وحــده �جملــة القــول تثبــت أمــر ثابــت أزًال ســواء قالــه أو لــم يقلــه أحــد ، وهــو أن اهللا    �
 .الخالق القاهر لعباده

  :مناسبة الفاصلة 
 القهـر فـي نيةالوحدا وهي الخلق، في الوحدانية فهي( :  معقبًا على الفاصلةسيد قطبيقول   

 واألرض الـسماوات فـي مـن بـسجود مطلعها في الشركاء قضية تحاط وهكذا السلطان درجات أقصى
، الـسماء في أو األرض في شيء كل له يخضع الذي بالقهر ختامها وفي هللا؛ وكرهاً  طوعاً  وظاللهم

                                      

  ).١/١٧٢٣(أسعد حومد :  أيسر التفاسير)(1
  ).١٣/١٠٨(محمود صافي  :  الجدول في إعراب القرآن)(2
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 الــذي قلـبال فــأين، طمـع أو خـوف عــن وتحميـد وتــسبيح وصـواعق ودُعـورُ  وقرُ ُبــ قبـل مــن سـبقته وقـد
   .)١( ) !؟ الهالك يأخذه حتى الظلمات، في يعيش مطموساً  أعمى يكون أن إال الهول، لهذا يصمد

   . وجليوهكذا أبرزت الفاصلة المعنى المراد بشكل واضح  

  ]١٨-١٧:اآليات[ :خامسالمقطع ال �
  

  مثل احلق والباطل، واإلميان والكفرمثل احلق والباطل، واإلميان والكفر
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  : التفسير اإلجمالي 

 مــن النــازل كــالمطر الحــق ومثــل والكفــر، واإليمــان والباطــل، للحــقّ  واضــح مثــال اآليــات هــذه  
 كهــذه والقلــوب مقــدارها، أو وكبرهــا صــغرها بحــسب وضــعفاً  غــزارةً  األوديــة منــه تــسيل الــذي الــسماء
 الباطـل مثـل فهـو فوقـه، الطّـافي الـّسيل زبـد وأمـا ،وضـيقاً  سـعة اإليمـان اسـتيعاب فـي تتفاوت الوديان

 ذهـب من النافع كالمعدن الحقّ  أن هو: الثاني والمثل، وهذا هو المثل األول، نفعه وانعدام زواله في
 مـن المعـادن تلـك يعلـو ما هو: لباطلوا كثيرة، فوائد منها يستفاد التي المعادن من ونحوهما فّضة أو

 الباطـــل ويـــزول ويثبـــت، الحـــقّ  فيبقـــى، النـــار فـــي إذابتهـــا أو انـــصهارها عنـــد طافيـــة وأخـــالط شـــوائب
 وتبـــّدد النـــافع اســـتقرار علـــى � اهللا وعّقـــب، النتـــائج وبيـــان التـــشبيه هـــذا وأحكـــم أجمـــل ومـــا ،ويتبـــّدد
 بّينات يضربها فكذلك األمثال، هذه كمل بّين كما � إنه أي Ï��Î��Í���ÌÏ��Î��Í���ÌÏ��Î��Í���ÌÏ��Î��Í���Ìzzzz}�}�}�}� :بقوله الّضار

   .)٢( والباطل والحق والكفر، اإليمان بين المتمّيز الفارق إليضاح واضحات،
 الــذين الــصادقين، للمــؤمنين فالباطــل أهــل وعاقبــة الحــق، أهــل عاقبــة ذلــك بعــد � بــين ثــم  
 ينقـادوا لـمأما الـذين و ، الجنة وهى الحسنى، المثوبة عنه، نهاهم أو به أمرهم ما كل في ربهم أطاعوا
، باإلضــافة إلــى األمــوال أصــناف مــن جميعــا األرض فــي مــا لــو أن لهــم الكفــار وهــم نهيــه أو ألمــره

                                      

  ).٤/٣٦٠: ( في ظالل القرآن)(1
  .بتصرف) ١١٥٩-٢/١١٥٨ (وهبة الزحيلي: التفسير الوسيط )(2



   ١٢٣

 تهويـل مـن فيـه مـا ذلـك  وفـى،القيامة يوم عذاب من ألنفسهم فداء يقدموه أن عليهم لهانأمثاله معه 
   : بقولهرهممصي سوء � بين  ثم،وجحودهم كفرهم جزاء أليم عذاب من سيلقونه ما

� �� �� �� ��{�{�{�{î��íë��ê��é��è��ç��æî��íë��ê��é��è��ç��æî��íë��ê��é��è��ç��æî��íë��ê��é��è��ç��æ����zzzz لهــم لــربهم يــستجيبوا لــم الــذين أولئــك:  أي 
 بــئس و ،جهــنم إليــه يرجعــون الــذي ومــرجعهم، فيــه تــساهل وال معــه، رحمــة ال الــذي الــسيئ الحــساب
    .)١( فيه يستقرون الذي المستقر

   �����î��íë��ê��é��è��ç��æî��íë��ê��é��è��ç��æî��íë��ê��é��è��ç��æî��íë��ê��é��è��ç��æz�z�z�z.����..}}}} :تحليل الفاصلة 

 بخبــر متعلّــق) لهــم (خطــاب حــرف) الكــاف(و مبتــدأ رفــع محــلّ  فــي مبنــيّ  إشــارة اســم) أولئــك(  
 مرفوع مبتدأ) مأواهم (عاطفة) الواو (مجرور إليه مضاف) الحساب (مرفوع مؤّخر مبتدأ) سوء (مقّدم

 واو) الواو (مرفوع خبر) جهّنم (إليه مضاف ضمير) هم(و األلف على المقّدرة الضّمة الرفع وعالمة
    .)٢( مرفوع فاعل) المهاد (الذمّ  إلنشاء جامد ماض فعل) بئس (الحال
 تبـــين اســـتقرار الكـــافرين فـــي جهـــنم بعـــذابها الـــشديد مهادهـــا المعـــدة مـــن الجملـــة االســـمية هنـــا   �

 .النيران المتأججة في جهنم والعياذ باهللا

  :مناسبة الفاصلة 
 ذكـر ففـي ،والمـشركين المـسلمين أحـوال إلـى عائـدان أنهما التمثيلين من تقدم لما فمناسبته(   

 المـــؤمنين ألن الفـــريقين جـــزاء مـــن ذلـــك فـــي مـــا مـــع منـــه وللغـــرض للتمثيـــل تنبيـــه زيـــادة الجملـــة هـــذه
 فكـان األمثـال، يعقلـوا ولـم فأعرضـوا المـشركون وأمـا بالحسنى، فجوزوا األمثال عقلوا بما هللا استجابوا
 وهكـــذا جـــاءت  ،)٣()  جهـــنم ىإلـــ المـــصير عاقبتـــه الـــذي الحـــساب ســـوء وهـــو عظيمـــاً  عـــذاباً  جـــزاؤهم

  .الفاصلة متمكنة في مكانها متناسقة مع السياق الذي أعقبته
  

                                      

  .بتصرف) ١/٢٣٧٦(محمد سيد طنطاوي :  التفسير الوسيط)(1
  ).١٣/١١٦(محمود صافي : ب القرآن الجدول في إعرا)(2
  ).١٣/١٢٢(ابن عاشور :  التحرير والتنوير)(3



   ١٢٤

  ]٢٤-١٩:اآليات[ :السادسالمقطع  �

  أوصاف أويل األلبابأوصاف أويل األلباب
�� ": قوله تعالى - ١٢ �F�) �� �� ���> � �L �8�= �2 �G � �L �� D� �t& �, 7 �� � �� �,�6���> �T �< �� �= �� �� �= ���- �4 �� � �L���= 2����= �	

 �'(�$���Q&/0x 1 �h(��6�%& ��2 ���3�� �� �Z �� ��& �O �X �4�7 ��2��2�� �� �F��&/?| 1 �d �u2�� ���= ���7 ��& �	 ���= ( �� ��2�- �C�� �� �F��& ��
 �'( �� �t& ��2 �S ��2��(� �v �� ��� �� �� �� �2 ��� �v ��/?0 1 �� ���  � �� �� �V �� ��( �H�) �7& &� � �� �u �� �F��& �� &2�3 �
 �� �= �� �y �n �C�& &2 ��( �:�=

 ��& �O�& ��$ �3 �8 �� ��� �,������= �p�� 6 ���& �p�� �� �t(�7 ��� �� �� �O �� �� 9p�6�� �n �8 �� & 5 �� �� �G(�� �: �© �� (� � /?? 1 (� �¶2�- �[ �O �� m� �O �8 �*(�� �V
 �%& �� ��� �Ã( ��  � �U �� �� �X �V& �� �©�= �� �� �X�j( �7 �+ � �� ���- �u � �� �� m'(�7  d �� � �� �� �X�6 �- �8 ��2�- �[ �O�� �p ���j �n/?I 1 �� ���6 �- �8 �� �n �S

 ��& �O�& ��$ �3 �8 ���4�� �� �� �. � �� �u ���7/?YJK 1 � �� �� �� �

  : التفسير اإلجمالي 
 الـذي اهللا مـن عليـك نـزل مـا أن يعلـم الـذي يكـون فهـل يـستوون، ال والضالين المهتدين إن(   

نك رباك الحـق، عـن ضـل كمـن يكـون هل ،فيه شك ال الذي الحق هو رسالته، ألداء واصطفاك وكو 
 أصــحاب إال � اهللا عظمــة يتــذكر ومــا الحــق يــدرك ال إنــه ؟ يبــصر ال الــذي كــاألعمى صــار حتــى

    .)١()  تفكر التي العقول

 يقومـوا أن علـى وبيَنـه بيـّنهم الميثـاقَ  وَعقَـدوا بـربهم آمنـوا الّـذين فهـم ،األلبـاب أولـو هـم هؤالء  
 أنهـم: األلبـاب أولـي صـفاتِ  ومـن، العهـد هـذا ينقضون وال الشرع، خالفَ  ما كل  عن ويبتعِدوا بأوامره

 ، يـــستطيعون مـــا بقـــْدرِ  النـــاس إلـــى وُيحـــِسنون والحـــسنى بـــالمودةِ  األقـــاربَ  وُيعـــاملون الـــرحمَ  َيـــِصلون
 ومخافــةِ  اهللا، خــشية ِضــمنَ  ذلــك كــل ووطــنهم، وُأّمــتهم ديــِنهم خدمــة فــي ويكونــون المحتــاَج، وُيعينــون
 وصـبروا والواجبـات التكـاليف أداء على فَصبروا العهد، على ثََبتوا أنهم: همصفات من وكذلك، العقاب

 أداء، أتــم  الــصالةَ  وأدوا ،� اهللا وجــه إال كلــه ذلــك فــي ُيريــدون ال اســتطاعوا، مــا النــاس ِخدمــة فــي
مصداقًا لقوله  باإلحسان اإلساءة ويقابلون والعَلن، السر  يف اهللا سبيلِ  في وجاِههم أمواِلهم من وأنفقوا
    ��ª��®��¬��«��ª��®��¬��«��ª��®��¬��«��ªzzzz»��¬��®����©��...}�}�}�}� : في موضع آخر�

    .)٢( الداَرين سعادةُ  ولهم، األلباب أولو هم الصفات هذه بكل  تحلوا اّلذين هؤالء ،]٦٣:الفرقان[
 ثــم الــدار، عقبــى لهــم بــأن الحــسنة الــصفات بهــذه المتــصفين الــسعداء هــؤالء عــن مخبــًرا قــال  

 اآلبـاء مـن فيهـا أحبـابهم وبـين بيـنهم يجمـع ، وفيهـا يخلـدون إقامـة جنـات: أي )عـدن جنـات(بـ هافسر 
 علــيهم وتــدخل بهــم، أعيــنهم لتقــرّ  المــؤمنين؛ مــن الجنــة لــدخول صــالح هــو ممــن واألبنــاء، واألهلــين

                                      

  ).١/٤٠٨ (األزهر علماء من لجنة: المنتخب تفسير )(1
  .بتصرف) ٢/٢٧٧(مناع القطان :  تفسير القرآن)(2



   ١٢٥

 مينمــسل  المالئكــة علــيهم تفــد اإياهــ دخــولهم فعنــد الجنــة، بــدخول للتهنئــة وهاهنــا هاهنــا مــن المالئكــة
 جـــوار فـــي الـــسالم، دار فـــي واإلقامـــة واإلنعـــام، التقريـــب مـــن اهللا مـــن لهـــم حـــصل بمـــا لهـــم ئـــينمهن 

    .)١( الكرام والرسل واألنبياء الصديقين

   ��������nnnn����o��o��o��o������p��p��p��p������q��q��q��q������ssss�������u��t�����u��t�����u��t�����u��t��zzzz.����..}}}} :تحليل الفاصلة 

 موصـولية مـا )مـاب( محذوف لفعل قول لمقو  والجملة بالخبر متعلقان )عليكم( مبتدأ )المٌ س(  
 المـدح إلنـشاء مـاض ونعـم عاطفة الفاء )مَ نعف( صلة والجملة وفاعله ماض )مصبرت( بسالم متعلقان

  . )٢( إليه مضاف )الدار( معطوفة والجملة للتعذر األلف على المقدرة بالضمة مرفوع فاعل) ُعْقَبى(
ضــح دوام دعــاء المالئكــة ألهــل الجنــة بالــسالم لتو ختمــت بهــا اآليــة  الجملــة االســمية التــي   �

 .والنعيم الدائم في جنات الخلد جزاء أعمالهم الصالحة

  :مناسبة الفاصلة 
 فـذلك اإليمانيـة؛ للقـيم المعايـشين المـؤمنين وصـفات اإليمانيـة القـضية سبحانه يعرض وحين  

 هـو والمثـل، لهـم المقابل جانبال من النفس تنِفرَ  أن والُبدّ  منهم، تكون أن النفس تستشرفَ  أن بهدف
����b���a}}}}�: بعــدها بمقابلهــا ويــأتي��] ١٣:االنفطــار[ ��zzzzz}|��{��z}|��{��z}|��{��z}|��{}}}}: � الحــق قــول �̀��_b���a���� �̀��_b���a���� �̀��_b���a���� �̀��_zzzz 

 توجيـه نعمة َقْدر نعرف هنا جحيم؛ في َلَكانوا أبرارًا؛ يكونوا لم لو بأنهم تقارن وساعة] ١٤:االنفطار[
 ذلـك منفعـة، وَجْلب َمضرة؛ سلب: أمرين أمام أنفسنا نجد وهكذا، اإليمان أهل من ليكونوا لهم، الحق
 سـلب اهللا أن يعلـم وبـذلك الجنـة، يـدخل أن قبـل اإليمـان؛ نعمـة به صنعتْ  ماذا مسلم كل يعرف لكي
وهكــذا نــرى أن الفاصــلة  ،)٣( ُيفيــد مــا وأعطــاه ُيــشِقى؛ مــا منــه ســلب بمنفعــة، عليــه وأنعــم َمــضرة؛ منــه

  .أوضحت المعني بصورة جميلة
  

  

                                      

  .بتصرف) ٤٥٢-٤/٤٥١: ( تفسير ابن كثير)(1
  ).٢/١١٨(دعاس :  إعراب القرآن الكريم)(2
  ). ١/٤٥٧٩(فسير الشعراوي ت:  انظر)(3



   ١٢٦

  ]٢٩- ٢٥:اآليات[ :سابعمقطع الال �
  

  أوصاف األشقياء، وأوصاف املؤمننيأوصاف األشقياء، وأوصاف املؤمنني
� �� �� �� �

��� ": قال تعالى �O �� �
 �� �� �d �u2�� ���= ���7 ��& �	 ���= ( �� ��2�4�̀ �3 �� �� ���:(��6 �� �O �4 �7 � �� ��& �O �X �8 ��2 ���3�� �� �� �F��& ��
�& ��2 �S �� ��� �� �p�� �4 �-�& �� ��� �,������= �� ���Q& �k ��& �O/?a 1 �y(�6 �t(�7 &2 �A �	 �� �� �� �O �3 �� �� ��( �� �� ���% �h �©  	�& �À ���$ �� ��&
 �¹(�) �� �Z�> �y �	 �[�£& �k (�6 �� DO�& �y(�6 �t& ( �� �� (�6 �� DO�&/?i 1 ���> �d �: ��  7 �� � �� �p ���+ ���6 �- �8 �T �< �� �= �Z �2�� &� �	 �
 �� �� �F��& �T2�3 �� ��

 Dd ���� ��& �'(���= � �� ���6���> � �O� �� �� ��( �� �� � �� /?l 1 ��& �	 �� �F�7 �Z�= ��& �	 �� �F�7 ��� ��2�- �: D�� �L�̀ �. �� &2�� ���+ �� �F��&
 �'2�- �3�& D�� �L�̀ �./?s 1 m'�Ä �� � �� �A �� �� ��� ��72�w �*( ��t( �C�& &2�- �L �8 �� &2�� ���+ �� �F��&/?x JK 1  
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�]٢٧-٢٥:الرعد[ �� �� �� �

  : التفسير اإلجمالي 
 نقــض فمتــى عهــد، كــل هبعــد مــن وينقــضون الفطــرة؛ علــى المــأخوذ اهللا عهــد ينقــضون إنهــم  

 وال عهــد علــى يبقــى ال اهللا يرعــى ال لــذي فا،األســاس مــن منقــوض عليــه قــائم عهــد فكــل األول العهــد
 فـي األرض فـي ويفـسدون ،واإلطـالق العمـوم وجـه علـى يوصـل أن بـه اهللا أمـر مـا ويقطعـون ،ميثاق
 المبعـدونهم  أولئكف ،لحسنةبا السيئة ودرء وعالنية سراً  وٕانفاقهم للصالة وٕاقامتهم أولئك صبر مقابل

 فلـم الزائـل ومتاعهـا الـدنيا بالحيـاة فرحـواالـذين  هـم، و التكـريم مقابـل فـي والطرد اللعنة لهم المطرودون
 فــاألمر يــضيق أو فيــه فيوســع الـرزق يقــدر الــذي هــو اهللا أن مــع ،المقـيم ونعيمهــا اآلخــرة إلــى يتطلعـوا

    .)١( األرض متاع اهللا حرمهم ما اآلخرة بتغواا ولو، السواء على واآلخرة األولى في إليه كله
 كــذب وهــذا القــرآن، مجــيء بعــد تــساؤلهم وكــان آيــة؛ مجــيء عــن َكــِذباً  الكــافرون تــساءل وقــد  

 علـيهم الـسابقين الرسـل علـى نزلـت كالتي كونية آية يطلبون هنا ولكنهم ؛ أنفسهم به يناقضون واقع؛
 ، يــصدقها َمــنْ  هــو رآهــا وَمــنْ  حــدوثها؛ وقــت علــى ْقــصورمَ  عمرهــا الكونيــة اآليــة أن وَنــُسوا الــسالم،
 ُحَجـــج مجـــرد هـــي تلـــك أقـــوالهم وأن يؤمنـــوا، ولـــن الِعَنـــاد فـــي غـــارقون أنهـــم � اهللا لنـــا ُيبـــين وهكـــذا

 اإلنـسان ألن يهـديهم، ال سـبحانه يجعله الذي هو منهم السابق العمل أنألنهم يعلمون  ،بها يتلكئون

                                      

  .بتصرف) ٣٦٦-٤/٣٦٥(سيد قطب :  في ظالل القرآن)(1



   ١٢٧

 معونـة، لإلنـسان ُيعِطـي الحكـم هـذا أنـزل فمـن الحكـم؛ بمـصدر ويـؤمن لـى،أع ُحْكـم لـه جـاء قد مادام
 فـسبحانه اهللا؛ إلـى يرجـع َمـنْ  أمـا، معونـة بـال يتركـه فـسبحانه األعلـى الُحْكـم بمـصدر يكـذب َمنْ  لكن

    .)١( الَمَدد بكل ويعينه ويدله يهديه

   ����������������Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ���Ð��ÏØ��×Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ���Ð��ÏØ��×Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ���Ð��ÏØ��×Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ���Ð��Ïzzzz.����..}}}} :تحليل الفاصلة 

حـرف توكيـد ) إن) (أنـت(فعل أمـر مبنـي علـى الـسكون والفاعـل ضـمير مـستتر تقـديره ) قل(  
فعـل مـضارع مرفـوع بالـضمة ) ُيـضل(منصوب بالفتحة الظـاهرة ) إن(لفظ الجاللة اسم ) اهللا(ونصب 

اسم موصول مبني علـى الـسكون فـي محـل نـصب مفعـول ) َمن) (هو(والفاعل ضمير مستتر تقديره 
فـي محـل رفـع خبـر ) يـضل مـن يـشاء(صـول ال محـل لهـا مـن اإلعـراب وجملـة صـلة المو ) يـشاء(بـه 

وتعـرب إعرابهـا وعالمـة رفـع الفعـل الـضمة المقـدرة علـى ) يـضل(معطوفـة بـالواو علـى ) يهدي) (إن(
فعـل مـاض مبنـي علـى الفـتح ) أنـاب(ُأعربـت ) َمـن) (يهدي(جار ومجرور متعلق بـ) إليه(الياء للثقل 

  .)٢(صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب ) أناب(وجملة ) هو(يره والفاعل ضمير مستتر تقد
أن مصائر العباد بيد العزيز :  الجملة االسمية المؤكدة مرتين لتبرز لنا أمرًا ثابتًا وهو  �

 .الغفار، فمن شاء هداه، ومن شاء أضله

  :مناسبة الفاصلة 
 تعجيـــل فـــسألوا الـــرزق مــن عليـــه هـــم بمــا اغتـــروا وقـــد الـــدنيا بحيــاتهم فـــرحهم ذكـــر والمناســبة  

 اقتضت  حكمته ولكن العذاب لهم يعجل أن على قادر اهللا أنّ  السابقة اآليات َبينتْ  أن بعد و، الضرّ 
��}�}�}�}�: بقولـــه الحــق ذلــك وكـــل ،التبيــين كمــال كلـــه ذلــك فتبــين عبيـــده ليتحــدى التنــازل عــدم �̄ �®�� �̄�®�� �̄�®�� �̄�®

��� �̧�¶��µ�� �́���������³��²��±��°��� �̧�¶��µ�� �́���������³��²��±��°��� �̧�¶��µ�� �́���������³��²��±��°��� �̧�¶��µ�� �́���������³��²��±��°zzzz ]القـرآن بآيـة التنويـه غـرض مـن المهـم إلـى وعود ،]٥:الرعد 
 ولــذلك، الجملــة هــذه عقــب القــرآن هــدي علــى الكــالم لاأطــ ولهــذا ،� الرســول صــدق علــى وداللتــه

 تعجيب  في  المستعمل  الخبر  موقع  ��Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ���Ð�Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ���Ð�Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ���Ð�Ø��×���Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ���Ð�z��z��z��z}}}} جملة موقع أن تعين
 لـوال وأنهـم اهللا بيـد داءواالهتـ الـضالل أن حـالهم شـاهد من يوقن بحيث ضاللهم شدة من � الرسول

    .)٣( واضحة الهداية أسباب ألن ُمهتدين لكانوا الضالل إتباع على عقولهم خلقة من جبلوا أنهم
  
  

                                      

   .٤٥٨٥-١/٤٥٨٢تفسير الشعراوي :  انظر)(1
  ).٥/٤٢٤(بهجت صالح  :  اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل)(2
  ).١٣٦-١٣/١٣٥(ابن عاشور : التحرير والتنوير:  انظر)(3



   ١٢٨

å��ä��ã�����â��á�ß������Þ��Ý���Ü��Û��Úå��ä��ã�����â��á�ß������Þ��Ý���Ü��Û��Úå��ä��ã�����â��á�ß������Þ��Ý���Ü��Û��Úå��ä��ã�����â��á�ß������Þ��Ý���Ü��Û��Ú������������������������������A��A��A��A}�}�}�}� : قوله تعالى- ١٤
H���G��F��E��D��C��BH���G��F��E��D��C��BH���G��F��E��D��C��BH���G��F��E��D��C��Bzzzz ]٢٩-٢٨:الرعد[ � �� �� �� �

  : التفسير اإلجمالي 
 جانـب إلـى وتهـدأ قلـوبهم، وتطيـب باهللا، آمنوا الذين المؤمنون، هم اهللا يهميهد الذين هؤالء(   

 وتـسكن تطمـئن المؤمنـة القلـوب إن الحقيقـة وفـي ،وناصـراً  مـولى بـه وترضـى ذكره، عند وتسكن اهللا،
 عـين، وقـرة وسـعادة فرحـة ربهـم عنـد الـصالحات وعملـوا آمنوا لذينهؤالء اول، � اهللا ذكر عند وتهدأ
    .)١(  )والمآب المرجع حسن عنده ولهم

   ���������������������H���G��F��EH���G��F��EH���G��F��EH���G��F��Ez�z�z�z.����..}}}} :تحليل الفاصلة 

) هــم (جــرّ  حــرف) الــالم (األلــف علــى المقــّدرة الــضّمة الرفــع وعالمــة مرفــوع مبتــدأ) طــوبى(  
 طــوبى علــى معطــوف) حــسن (عاطفــة) الــواو ()طــوبى( المبتــدأ بخبــر متعّلــق جــرّ  محــلّ  فــي ضــمير
   .)٢( مجرور إليه مضاف) مآب (مرفوع
  .الجملة االسمية هنا تدل على استقرار أهل الجنة في النعيم المقيم  �

  :مناسبة الفاصلة 
ألمثــالهم و ومـا ُأعــد لهــم  فــي اآليــات الـسابقة مــصير الكــافرين المعانــدين �بعـد أن ذكــر اهللا   

يم ، أعقب ذلك بذكر مآل الفريق اآلخر وهم الصالحون الذين اتبعوا الطريق القـو من أصناف العذاب
 كمـــا تـــصوره وهـــو خيـــر الجـــزاء، فكـــان بإيمـــانهم راحـــة قلـــوبهم وطمأنينــة نفوســـهم ،والــصراط المـــستقيم

 طاعـة هللا ات، فبعـد مـا قـدموا مـن أعمـال صـالحستقرار والراحة في النعـيم المقـيمهو االففاصلة اآلية 
ذلـك فكـان لهـم ظلـوا منتظـرين كـرم اهللا وأجـره العظـيم مقابـل أعمـالهم التـي قـدموها ورضا مـن أنفـسهم 

  .النعيم أفضل مرجع وأبهى معاد
  

                                      

  ).١٧٣٧- ١/١٧٣٦(أسعد حومد :  أيسر التفاسير)(1
  ).١٣/١٢٦(محمود صافي :  الجدول في إعراب القرآن)(2



   ١٢٩

  ]٣٥- ٣٠:اآليات[ :ثامنالمقطع ال �
  

  الكريمالكريم وعظمة القرآن  وعظمة القرآن ��������أهمية إرسال الرسول أهمية إرسال الرسول 
� �� �� �� �

�� ": قال تعالى �G �� �,�6���> (���6 �A ���= � �F��& �� �X�6 �- �8 �2�-�)�)�� �� ���= ( �X�-�$ �: � �� �E�- �[ �O �: mp ���= �k �](�� �- �S ���= �,�� �F �� 
 �'(�) �� ���6���> �� �E�- �� �2�. ���6 �- �8 �2 �G �Z�> �����> �Z  ! �� �2 �G �d �: �� �§ �	�(�7 ��� �	 �
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 �� �� �F�-�� �E�6 �- ���e �� �,�-�$ �: � �� md �S �	�7 �³ �< �X�) �S& �O �3
 �'(�3 �8 ��( �� �R�6 �� ��/I? 1 �� �= �� �G2 DL �S �d �: ��( �� � �� �� &2�- �4 �V �� �E�$ �� �� ���7 mM �
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 mc( �G � �� ���� �� �� ��& �d�- ���� � �� ��/II 1 �� ��& � �� �� ��� ( �� �� D� ���= �y �	 �[�£& �'& �F �4�� �� (�6 �� DO�& �y(�6 �t& �k �'& �F �8 �� ��� �
 mh& ��/IY 1 & �2 �3 �.& �� �F��& ��$ �3 �8 �,�-�. ( �XD-�¬ �� ���j& �c ( �X �- ���= ��(� �¶�Q& ( �X�) � �² � �� � �	 � �Å ��2�3�)�%& �O �8 �� ��)��& �p�� �{& �d�� ��

 ��(���& �� �	��( ���& ��$ �3 �8 ��/Ia JK 1  

��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��L��K��J��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��L��K��J��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��L��K��J��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��L��K��J��X��W��X��W��X��W��X��W}�}�}�}� : قوله تعالى- ١٥
f��e��d��c��b�������a���� �̀���_�� �̂�]��\�Z��Yf��e��d��c��b�������a���� �̀���_�� �̂�]��\�Z��Yf��e��d��c��b�������a���� �̀���_�� �̂�]��\�Z��Yf��e��d��c��b�������a���� �̀���_�� �̂�]��\�Z��Yzzzz ]٣٠:الرعد[ � �� �� �� �

  : التفسير اإلجمالي 
 أقــوام ســبقهم قــد الــذين قومــك إلــى محمــد يــا أرســلناك أقــوامهم، إلــى ســابقين رســالً  أرســلنا كمــا  

 مـا هـمل ولتبين ا،لدنّ  من إليك أوحيناه الذي العظيم القرآن هذا مسامعهم على تقرأ لكي كثيرون ورسل
  � اهللا أمـــرهم مـــا ألقـــوامهم ســـبقوك الـــذين الرســـل بـــين كمـــا وتـــشريعات، هـــدايات مـــن عليـــه اشـــتمل
 ولكــنهم الــضالل، مــن نقــذهمألجــل أن ت الــضالين، هــؤالء إلــى الكــريم الرســول أيهــاك نالرســأ، فببيانــه
 تــهرحم وســعت الــذي الرحمــة، العظــيم أي بــالرحمن يكفــرون أنهــم والحــال ســماعه، عــن وصــموا عمــوا
 للعبــادة مــستحق إلــه ال ،وخــالقي ربــى وحــده هــو الــرحمن: الكــريم الرســول أيهــا لهــم قــل، و يءشــ كــل

، وٕانـابتي وتـوبتي مرجعـي غيـره إلـى ال وٕاليـه ،أمـوري جميـع في توكلت سواه أحد على ال عليه سواه،



   ١٣٠

 جـل- لـهاإلِ  يكـون أن أنكـروا الـذين المـشركين أولئـك علـى رد أبلـغ على اشتملت الكريمة الجملة فهذه
    .)١( للعبادة المستحق هو � وأنه ،رحماناً  -وعال

������������������������f��e��d��c��b�������a.����..}}}} :تحليل الفاصلة  �̀���_�� �̂�]��\f��e��d��c��b�������a���� �̀���_�� �̂�]��\f��e��d��c��b�������a���� �̀���_�� �̂�]��\f��e��d��c��b�������a���� �̀���_�� �̂�]��\��������zzzz   

 للجــنس نافيـة )ال( إليــه مـضاف واليــاء وخبـر مبتـدأ )يّبــر  هـو( مــستتر فاعلـه أمــرفعـل  )قـل(  
 مــن بــدل) هــو( حــصر أداة )الإِ ( ذوفمحــ والخبــر نــصب محــل فــي الفــتح علــى مبنــي اســمها )إلــه(

 والجملــة وفاعلــه مــاض )توّكلــت( )توكلــت(ـبــ متعلقـان )عليــه( المحــذوف الخبــر فــي المــستكن الـضمير
   .)٢( معطوفة والجملة مقدم بخبر متعلقان والمجرور والجار مؤخر مبتدأ )متاب هيوٕال( استئنافية

ســتمرار توحيــد اهللا فــي ربوبيتــه ودوام  مــن نبيــه ا�الجملــة الفعليــة هنــا تــدل علــى طلــب اهللا    �
  .التوكل عليه

  :مناسبة الفاصلة 
 غايـة فـي بـالمنعم الكفـر وكـان عليه، أنزل ومن بالقرآن كفرهم بالرحمن كفرهم تضمن ولما(   
 إال مقترحــاتهم إلــى إجــابتهم نتمنــى ال ؟ اتبعنــي ومــن أنــا حينئــذ أفعــل فمــاذا: قيــل كأنــه كــان القباحــة،

\��[��^��_����`������c��b�������a����`����_��^��]��\��c��b�������a����`����_��^��]��\��c��b�������a����`����_��^��]��\��c��b�������a}}}} :فقــال بــه بــدأ أهــم، بــالموحى الكفــر عــن جــوابهم انوكــ إيمــانهم، رجــاء
f��e��df��e��df��e��df��e��dz�z�z�z�  ()المأمور الّرد أن يكون ناسب شريكا، هللا إن: يقولون ما فلما كان أخطر، )٣ 

 واأللوهيـة، بالّربوبيـة لـه مقـرّ  معتـرف، بـه مـؤمن أنـا بـه، تكفـرون الـذي الّرحمن إن:  كالتاليعليهم به
 وفّوضــتها أمــوري، جميــع فــي عليــه توّكلــت ســواه، معبــود وال غيــره إلــه ال وخــالقي، أمــري متــوّلي فهــو
  .)٤( سواه أحد ذلك يستحقّ  ال فإنه وأنيب، أرجع وٕاليه إليه،

�����y��x��w��u��t���s�������r����q��p��o�����n��m��l��k��j��i���h�����y��x��w��u��t���s�������r����q��p��o�����n��m��l��k��j��i���h�����y��x��w��u��t���s�������r����q��p��o�����n��m��l��k��j��i���h�����y��x��w��u��t���s�������r����q��p��o�����n��m��l��k��j��i���h}�}�}�}� : قولـــــه تعـــــالى-����١٦
c��b��a��`���_��~��}��|��zc��b��a��`���_��~��}��|��zc��b��a��`���_��~��}��|��zc��b��a��`���_��~��}��|��zf����e��d��f����e��d��f����e��d��f����e��d��gggg��n��m��l����������k��j��i��h��n��m��l����������k��j��i��h��n��m��l����������k��j��i��h��n��m��l����������k��j��i��h

��~��}����|��{����z��x��w���v��u��t��s��r��q���p��o��~��}����|��{����z��x��w���v��u��t��s��r��q���p��o��~��}����|��{����z��x��w���v��u��t��s��r��q���p��o��~��}����|��{����z��x��w���v��u��t��s��r��q���p��ozzzz ]٣١:الرعد[� �� �� �� �
  : التفسير اإلجمالي 

 المنزلة الكتب سائر على له ومفضالً  ،� محمد على أنزله الذي للقرآن مادحاً  �اهللا  يقول  
، وتنـشق األرض بـه تقطـع أو أماكنهـا، عـن الالجبـ بـه تسير كتاب الماضية الكتب في كان لو: قبله
 اإلعجـاز مـن فيـه لمـا، غيـره دون بـذلك المتصف هو القرآن هذا لكان قبورها، في الموتى به تكلم أو

                                      

  .بتصرف) ٢٣٨٦- ١/٢٣٨٥(محمد سيد طنطاوي :  التفسير الوسيط )(1
  ).٢/١١٩(دعاس  :  إعراب القرآن الكريم)(2
  ).٤/١٥١(البقاعي :  نظم الدرر)(3

  .بتصرف) ٢/١١٦٧ (وهبة الزحيلي: التفسير الوسيط(4)



   ١٣١

 المــشركون فهــؤالء هــذا ومــع بمثلــه، يــأتوا أن اجتمعــوا إذا آخــرهم عــن والجــن اإلنــس يــستطيع ال الــذي
 لـم ومـا كـان، اهللا شـاء مـا ،� اهللا إلـى كلهـا األمـور جـعمر أال فليعلمـوا أن  لـه، جاحدون به، كافرون

 الـذين ، ثـم بعـد تقـرر هـذا فلـيعلملـه مـضل فـال اهللا يهـد ومـن لـه، هـادي فـال يضلل ومن يكن، لم يشأ
 تـصيب أو تـصيبهمثم ليتفكروا من أحوال الكافرين الـذين  ، جميعاً  الناس لهدى اهللا شاء لو هأن آمنوا
، حتى يأتي اليوم الذي يكذبون بمجيئه يـوم يكـون الملـك تكذيبهم  بسبب،ياالدن في حولهم القوارع من

  .)١( واآلخرة الدنيا في وألتباعهم لهم بالنصرة لرسله وعده ينقض ال والحكم هللا الواحد القهار الذي
 فـإذا الحيـاة، أقـدار فـي آثـاراً  وأبعـد أضـخم خـوارق النفـوس وبهذه النفوس هذه في صنع لقد (  

 مـن ييأسـوا أن تحريكهـا يحـاولون الـذي المـؤمنين أجدر فما قلوبهم تتحرك لم القرآن هذا بعد قوم كان
 علـى جميعـاً  النـاس فلهـدى للهـدى، واحـد باسـتعداد النـاس لخلـق شـاء فلو هللا، األمر يدعوا وأن القوم؛
    .)٢( )هذا يرد لم ولكن ،يريد كان لو المالئكة خلقة نحو

   �zzzz}��|����{��~�}��|����{��~�}��|����{��~�}��|����{��~�����������������������z���z���z���z.����..}}}} :تحليل الفاصلة 

نافيـة ال عمـل ) ال(منصوب بالفتحـة ) إن(لفظ الجاللة اسم ) اهللا(حرف توكيد ونصب ) إن(  
مفعــول بــه ) الميعــاد) (هــو(فعــل مــضارع مرفــوع بالــضمة والفاعــل ضــمير مــستتر تقــديره ) يخلــف(لهــا 

   .)٣(في محل رفع خبر إّن ) ال يخلف الميعاد(منصوب بالفتحة وجملة 
 . عن الخلف في الميعاد�سمية المنفية تدل على تنزيه اهللا  الجملة اال�

  :مناسبة الفاصلة 
 الوعـد إتيـان بأن إيذاناً  ��x��w���v��u��x��w���v��u��x��w���v��u��x��w���v��uzzzz}�}�}�}� لجملة تذييل ����zzzzz}��|����{��~����z}��|����{��~����z}��|����{��~����z}��|����{��~}�}�}�}� وجملة(   

    .)٤()  المشركين إلنكار مراعاة والتأكيد ،الوقوع قريب بأمر غاية به الغاية وأن محقق
 الكافرين الكفر والمعاندة لكل ما يأتيهم من عنـد اهللا ناسـب ذلـك أن يكـون فإنه لما كان حال  

التوعد زاجرًا لهم بأمر يخافون وقوعه وليس أشد من أن يتوعـدهم باالسـتقرار فـي العـذاب المهـين فـي 
اليــوم الــذي يعتبــر هــو الفاصــل والخــاتم الــذي لــيس بعــده حيــاة، فإمــا خلــود فــي النعــيم وٕامــا خلــود فــي 

ممــا يزيــد فــي التنكيــل بهــم وٕايقــاع الحــسرة فــي قلــوبهم أشــد موقــع بــين لهــم أن هــذا الوعــد الــسعير، و 
بالعذاب هو ممن ال يخلف وعده، وبهـذا يظهـر لنـا جليـا كيـف أبـرزت الفاصـلة المعنـى بـصورة فريـدة 

  . وبديعة
  

                                      

  ).٤٦٢-٤/٤٦٠(كثير تفسير ابن :  انظر(1)
  ).٤/٣٦٨(سيد قطب :  في ظالل القرآن)(2
  ).٥/٤٣١(بهجت صالح :  اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل)(3
  ).١٣/١٤٧(ابن عاشور :  التحرير والتنوير)(4



   ١٣٢

̄�}}}} : قولـه تعـالى-١٧ � �®��¬ª��©���� �̈�§��¦����¥��¤����£��¢¡�̄��®��¬ª��©���� �̈�§��¦����¥��¤����£��¢¡�̄��®��¬ª��©���� �̈�§��¦����¥��¤����£��¢¡�̄��®��¬ª��©���� �̈�§��¦����¥��¤����£��¢¡z�z�z�z�  

� ]٣٢:الرعد[ �� �� �� �
  : إلجمالي التفسير ا
 وعـــدم وتكذيبـــه � بـــه االســـتهزاء مـــن المـــشركين مـــن لقـــي عمـــا � للحبيـــب تـــسلية وهـــذا(   
 لـــيس ذلـــك أن والمعنـــى لهـــم، ووعيـــد اســـتهزاء المعنـــى فـــي ذلـــك وكـــل غيرهـــا واقتـــراح بآياتـــه االعتـــداد
 بهـم، فعلـوه الـذين فأمهلـت قبلـك مـن كائنـة كثيـرة جليلـة برسـل عـلفُ  قـد ردمطـ أمر هو بل بك مختصاً 
̄�}�}�}�}� ،فقــط باســتهزائهم ال اســتهزائهم مــع بكفــرهم كفــروا للــذين فأمليــت � �®��¬ª��©�̄��®��¬ª��©�̄��®��¬ª��©�̄��®��¬ª��©zzzz   ؟

 ) يخفـى ال مـا وفظاعتـه شـدته علـى الداللة من وفيه بهم حل مما التعجيب والمراد إياهم، عقابي أي
)١(.   

   zzzz¬��®��̄�¬��®��̄�¬��®��̄�¬��®��̄�������������������������.����..}}}} :تحليل الفاصلة 

) عقـاب (النـاقص) كـان (خبـر والتقريـر الوعيد معنى فيه استفهام اسم) كيف (عاطفة) الفاء(  
 اآلي ولفاصـلة للتخفيـف، المحذوفـة اليـاء قبـل مـا علـى المقـّدرة الـضّمة الرفع وعالمة مرفوع كان اسم

   .)٢( إليه مضاف ضمير المحذوفة) الياء(و
  .الجملة االستفهامية هنا تبين تبكيت اهللا وتقريعه على الكافرين يوم الحساب   �

  :اصلة مناسبة الف
ختمــت هــذه اآليــة بجملــة اســتفهامية الغــرض منهــا الــتهكم بحــال الكــافرين الــذين كــذبوا الرســل   
 اولكنهم لم يـستغلو الرجوع إلى الرشد والمنطق السليم، للتوبة و الكافي  أمهلهم اهللا تعالى الوقت بعد أن

ب من أن يبكتهم اهللا يوم نسأ، فال مادوا في الكفر والعناد والطغيانتلك الفرصة السانحة أمامهم بل ت
عن كيفيته ة يلقون العذاب  من سؤالهم ساعوال يناسب ذلك أكثرد تبكيت على إعراضهم، شأالقيامة 

،  والخــضوع أمــام هــذا الموقــف الرهيــب، فــال يجــدوا مــا يــردوا بــه إال الــذهولوقــد عــانوا شــدته وقــسوته
أخذه بعد ذلـك ونكايتـه بالظـالم تكـون فـي  ولكن ،نه يمهل وقد يمهل كثيراً أفسنة اهللا جارية في الخلق 

�������}��}��}��}��  :  في موضع آخر�، مصداقا لقوله درجات العقوبة والمهانة واإلذاللأعلى  �̀�_��~��}������� �̀�_��~��}������� �̀�_��~��}������� �̀�_��~��}

d��c��b��ad��c��b��ad��c��b��ad��c��b��aeeeei���h����g��f��i���h����g��f��i���h����g��f��i���h����g��f��zzzz   ]١٠٢:هود[  
  

                                      

  .بتصرف) ٩/٢٧٨ (األلوسي: روح المعاني )(1
  ).١٣/١٣٤(محمود صافي :  الجدول في إعراب القرآن)(2



   ١٣٣
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  : التفسير اإلجمالي 
 كــل حـافظ هـو مـن فهـل العبـادة، فـي شـركاء هللا فجعلـوا جحـودهم، فـي ضـلوا المـشركين إن(   

 صـــفوهم: -النبـــي أيهـــا-لهـــم قـــل ؟ األوثـــان هـــذه تماثلـــه شـــر، أو خيـــر مـــن تكـــسب مـــا مراقـــب نفـــس
 تضر،  وال  تنفع  ال حجارة كانت فإن أنفسهم؟ عن الضر يدفعون أهم أحياء؟ أهم الحقيقية، بأوصافهم

 فـي تـضعونهم أم األرض، هـذه فـي يعلمـه ال أنـه تتوهمـون بمـا اهللا خبـروات بـأن أنفـسكم تخدعون فهل
 وبـسبب الباطـل، وتمـويههم تدبيرهم لهم زين أنه حقيقةال بل ألسنتكم، بها تتلوى بألفاظ العبادة موضع

 نفـسه صـرف ألنـه أحـد، يهديـه فلـن مـثلهم، ضـاللهم يكـن ومـن وتـاهوا، الحق طريق عن صرفوا ذلك
ــدنيا فــي العــذاب لهــم، فالهدايــة ســبيل عــن  ســبيل فــي المؤمنــون ســار إن والقتــل، واألســر بالهزيمــة ال

 فـوق القاهر اهللا عذاب من يقيهم أحد لهم وما وأدْوم، أشد ةمحال ال بهم النازل اآلخرة ولعذاب الحق،
    .)١()  يءش كل

   ����������������í��ì��ë��ê��é��èí��ì��ë��ê��é��èí��ì��ë��ê��é��èí��ì��ë��ê��é��èzzzz.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة 

 الجاللــة لفــظ)اللــهِ  ِمــنَ ( مقــدم محــذوف بخبــر متعلقــان )لهــم(و نافيــة ومــا عاطفــة الــواو)َومــا(  
 محـال مرفوع لفظا مجرور مؤخر مبتدأ) واقٍ  (جر حرف)ِمنَ ( المحذوف بالخبر متعلقان بمن مجرور
  . )٢( معطوفة والجملة

 .الجملة هنا منفية لتؤكد على تخلي أي أحد عن الكافرين إن لم يحمهم اهللا ويشملهم برحمته   �

  :مناسبة الفاصلة 
 جمـــع علـــى الكـــافرين �، فـــاهللا  فـــي مكانهـــاةيـــرى الباحـــث أن الفاصـــلة هنـــا جـــاءت متمكنـــ  

يقـول قائـل مـنهم أنهـم قـد  ، وقـدد أنـواع العـذاب المهـين فـي اآلخـرةء واألنـداالمتخذين من دونه الشركا
من خسف أو إغراق أو إهالك  العذاب الدنيوي بأنواع اهللا مامتنعوا من اهللا في الحياة الدنيا فلم يعذبه

ـــد أو نفـــس ـــ�، فـــان اهللا حـــرث أو مـــال أو ول ـــه الحـــسرة يـــوم القيامـــة ب  شـــدأن يـــصليه أ ســـيجمع علي
مـن يحميـه مـن العـذاب أو يـدفع عنـه سـخط حرمانـه مس هذا فحسب بل سيجمع مـع ذلـك ، ليالعذاب

عــذاب مــن اتخــذ مــع اهللا صــورة ، فنــرى كيــف أن الفاصــلة أظهــرت اهللا وغــضبه إن لــم يدفعــه عنــه اهللا
  . في أقبح وأشنع صورةشريكًا أو نداً  �

                                      

  .بتصرف) ٤١٢- ١/٤١١ (األزهر علماء من لجنة: نتخبالم تفسير )(1
  ).٢/١٢١(دعاس :  إعراب القرآن الكريم)(2



   ١٣٤

ـــالى-��������١٩ ـــه تع ��R��QO��N��MK��J���I��HF��E��D��C��B��R��QO��N��MK��J���I��HF��E��D��C��B��R��QO��N��MK��J���I��HF��E��D��C��B��R��QO��N��MK��J���I��HF��E��D��C��B}�}�}�}� : قول
V��T��SV��T��SV��T��SV��T��SX��W���X��W���X��W���X��W�������zzzz ����������������]٣٥:الرعد[� �� �� �� �
  : التفسير اإلجمالي 

 الجمـــال ذات الجنـــة ثـــواب فلهـــم الـــّشرك، ألـــوان كـــل عـــن المبتعـــدين المـــؤمنين أتقيـــاء وأمـــا(   
 وعدها  التي الجنة تلك الغرابة، في المثل يشبه الذي وصفها أو الجنة ونعت األبدية، والراحة المطلق

 ويوّجهونهـا ،تفجيـراً  يفّجرونهـا أهلهـا، شـاء وحيـث وجوانبها، اأنحائه في تجري أنهار ذات للمتقين اهللا
 ال دائــم، ظّلهــا وكــذلك ينقطــع، ال مــستمر دائــم والمــشارب المطــاعم مــن فيهــا يؤكــل مــا أرادوا، حيــث
 التقــوى، أهــل مــصير و عاقبــة هــي الجنــة تلــك بــرد، وال حــرّ  وال شــمس فيهــا فلــيس يــزول، وال ينــسخ
    .)١( ) وذنبهم كفرهم بسبب النار، الكافرين وعاقبة

   �X��WV��T��S��R��QX��WV��T��S��R��QX��WV��T��S��R��QX��WV��T��S��R��Qz�z�z�z.����..}}}} :تحليل الفاصلة 

خبــر تلــك مرفــوع بالــضمة ) عقبــى(اســم إشــارة مبنــي علــى الفــتح فــي محــل رفــع مبتــدأ ) تلــك(  
) اتقــوا(اســم موصــول مبنـي علــى الفــتح فــي محــل جــر باإلضــافة ) الــذين(المقـدرة علــى األلــف للتعــذر 

) الــواو(علــى األلــف المحذوفــة للتعــذر التــصاله بــواو الجماعــة فعــل مــاض مبنــي علــى الــضم المقــدر 
صـــلة الموصــول ال محـــل لهـــا ) اتقـــوا(فارقـــة وجملــة ) األلـــف(ضــمير متـــصل فــي محـــل رفـــع فاعــل و

مـضاف ) الكافرين(مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على األلف للتعذر ) عقبى(عاطفة ) الواو) (وعقبى(
عوض عن التنوين والحركة في المفرد النار خبر ) النون(لم وإليه مجرور بالياء ألنه جمع مذكر سا

  . )٢(المبتدأ مرفوع بالضمة 
 . نار في مآلهم النهائي إما  جنة أوالجملة االسمية هنا تبين استقرار المؤمنين والكافرين �

  :مناسبة الفاصلة 
ا ، أمـــأمـــرهماتقـــوا اهللا ومـــصيرهم ومنتهـــى الجنـــة التـــي تقـــدم الكـــالم عنهـــا هـــي مـــآل الـــذين  (  

��o��n��m��o��n��m��o��n��m��o��n��m}�}�}�}� ، فهــل يــستوي أصــحاب النــار وأصــحاب الجنــة ؟اآلخــرون فمنتهــاهم ومــآلهم النــار

����w��v��u��tr���q�����p����w��v��u��tr���q�����p����w��v��u��tr���q�����p����w��v��u��tr���q�����pzzzz ]هيهــــات أن يــــستويان ،]٢٠:حــــشرال {{{{SRQSRQSRQSRQ������������
X��WV��TX��WV��TX��WV��TX��WV��Tz�z�z�z��������� ئس القــــرار جهــــنم أعاذنــــا اهللا وبــــئس المــــصير للكــــافرين وبــــئس المهــــاد وبــــ

 المعنى بصورة واضحة، كما أنها بينت كمال االتصال والتناسـق فـي فالفاصلة هنا أظهرت .)٣()منها
�  .السياق الذي وردت فيه �� �� �� �

                                      

  ).٢/١١٧٢ (وهبة الزحيلي: التفسير الوسيط )(1
  ).٥/٤٣٦(بهجت صالح  :  اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل)(2
  ).٢٤٩(يوسف القرضاوي :  تفسير سورة الرعد)(3



   ١٣٥

  ]٣٩- ٣٦:اآليات[ :تاسعالمقطع ال �
  

        ��������موقف أهل الكتاب واملشركني من نبوة حممد موقف أهل الكتاب واملشركني من نبوة حممد 
� �� �� �� �
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  : التفسير اإلجمالي 
 مـــصداق القـــرآن هـــذا فـــي يجـــد بدينـــه، االستمـــساك فـــي الكتـــاب أهـــل مـــن الـــصادق الفريـــق(   
 ولـذلك باإلكبـار، سـبقته التـي بالـديانات االعتـراف فيـه يجـد كمـا التوحيـد، عقيـدة في ةاألساسي القواعد

 والتبشير تصديقه، على الشواهد من كتبه في لما به ويؤمن القرآن، من عليك اهللا أنزل بما يفرح فإنه
: هــمل فقــل ،وعــصبية عــداوة إليــك أنــزل مــا بعــض ينكــر فإنــه ،تحزبــاً  الــدين يتخــذ الــذي الفريــق أمــا بــه،
 مرجعــي تعــالى وٕاليــه وحــده، اهللا عبــادة إلــى النــاس وألدعــو لــه، شــريك ال وحــده اهللا ألعبــد بعثــت إنمــا

    .)١()  قبلي من األنبياء أرسل وبذلك ومآبي، ومصيري

   u��t��s���ru��t��s���ru��t��s���ru��t��s���rzzzz.����..}�}�}�}� :تحليل الفاصلة 

 علــى ةالمقــّدر  الــضّمة الرفــع وعالمــة مرفــوع، مــضارع وهــو) أدعــو (ب متعّلــق بــه مثــل) إليــه(  
ــق بــه مثــل) إليــه (عاطفــة) الــواو (الــواو  الرفــع وعالمــة مرفــوع مــؤّخر  مبتــدأ)مــآب (مقــّدم بخبــر متعّل

  .)٢( إليه مضاف ضمير المحذوفة) الياء(و للتخفيف المحذوفة الياء قبل ما على المقّدرة الضّمة
  . بالدعاء والتوبة�الجملة الفعلية تبين ضرورة استمرار الرجوع إلى اهللا    �

                                      

  ).١/١٧٤٤(د أسعد حوم:  أيسر التفاسير)(1
  ).١٣/١٤٢(محمود صافي :  الجدول في إعراب القرآن)(2



   ١٣٦

  :مناسبة الفاصلة 
 أي  �p��o��n��m��l��k���j�����ip��o��n��m��l��k���j�����ip��o��n��m��l��k���j�����ip��o��n��m��l��k���j�����iz�z�z�z}}}} لجملـة بيـان  u��t��s���ru��t��s���ru��t��s���ru��t��s���rzzzz}}}} وجملة(   

 فهـو اهللا مـن مرسـل أنـه اسـتفيد اهللا قبـل مـن بـذلك أمـر لمـا ألنـه ذلك، إلى الناس أدعو وأن أعبده أن
مــا أنــزل ، ولمــا كــان الــسياق يتنــاول موقــف أهــل الكتــاب مــن الفــرح بــبعض )١()  إليــه بالــدعوة مــأمور

 مما يوافقهم حينًا واالعتراض على ما يخالفهم حينًا آخـر، ناسـب ذلـك أن يكـون رد �على الرسول 
 اهللا سـأعبد أننـي: الرسول حاسمًا عليهم هذه المرة حتـى تتبـين المواقـف ويتميـز النـاس فـُأمر أن يقـول

 كمــا إليــه، رجعــيم أن علــمأ يألنــ وحــده؛ لعبادتــهســأدعوا و  شــيئًا؛ عبادتــه علــى أعطــف ولــن وحــده،
 المـآب لهـذا ُعدتـه ُيِعـد أن إنـسان لكـل والُبـد  وخالقـه، ربـه مـن ينفِلـتُ  أحدَ  فال إنسان؛ ُكل  إليه سيؤوب

)٢(.   

����g��f��e��d��c�����b��a}}}} : قوله تعالى-٢١ �̀��_��~��}��|z��y��x��w��g��f��e��d��c�����b��a�� �̀��_��~��}��|z��y��x��w��g��f��e��d��c�����b��a�� �̀��_��~��}��|z��y��x��w��g��f��e��d��c�����b��a�� �̀��_��~��}��|z��y��x��w
j��i��hj��i��hj��i��hj��i��h��������~���}��|��{��z��y��xw��vt��s��r��q��p��o��n��m���l~���}��|��{��z��y��xw��vt��s��r��q��p��o��n��m���l~���}��|��{��z��y��xw��vt��s��r��q��p��o��n��m���l~���}��|��{��z��y��xw��vt��s��r��q��p��o��n��m���l��������������������
¡¡¡¡£��¢��£��¢��£��¢��£��¢������ ®��¬��«©�� �̈�§��¦��¥®��¬��«©�� �̈�§��¦��¥®��¬��«©�� �̈�§��¦��¥®��¬��«©�� �̈�§��¦��¥z�z�z�z����� ]٣٩-٣٧:الرعد[� �� �� �� �

  : التفسير اإلجمالي 
 الُمْعنــى، هــو والحكــم ،األرض فــي كــان وٕانْ  حتــى الــسماء، تــدبير مــن أمــر ألنــه إنــزاٌل، وهــو  

 ألن  ����z��yz��yz��yz��yzzzz}}}} :بأنــه ويــصفه، ُحْكمــاً  القــرآن أنــزل أنــه: أي القــرآن، هــو هنــا بــاإلنزال والمقــصود
 أن ولقومــك، لــك كبيــر شــرفٌ إذن فهــو  عربيــاً  يكــون أن البــد هقومــ الرســول بــه يخاطــب الــذي اللــسان

 فهمــه علــيهم يــسهل ومنهجــاً  وعلمــاً  حكمــاً  الــسماء مــن القــرآن نــزل أن فبعــد، العــرب بلغــة القــرآن نــزل
ـه والخطـاب آلخـر، إنسان من يختلف نعلم كما فالهوى هواه؛ يتبع أن ألحد فليس لذلك لرسـول الُموج 
 أو يـؤازره وليّ  اهللا دون من له فليس ذلك يفعل ومن، � ألمته الخطاب طّياته في يتضمن � اهللا

  .)٣( الحق عذاب يقيه أو ينصره،
 الطعــام، يــأكلون َبــَشًرا قبلــك المرســلين بعثنــا قــد كــذلك ،بــشرياً  رســوالً  محمــد يــا أرســلناك وكمــا  
 ُأِذنَ  إذا إال بخـارق قوَمـه تييـألرسـول أن  يكـن لـمو وذريـة،  أزواجـاً  لهـم وجعلنا، األسواق في ويمشون

 مــضروبة مــدة لكــلنــه فإ ،يريــد مــا ويحكــم يــشاء، مــا يفعــل ،� اهللا إلــى بــل إليــه، ذلــك لــيس فيــه، لــه
    .)٤( بمقدار � عنده شيء وكل بها، مكتوب كتاب

                                      

  ).١٣/١٥٨(ابن عاشور :  التحرير والتنوير)(1
  ).١/٤٦١٢(تفسير الشعراوي :  انظر(2)
  ).٤٦١٤- ١/٤٦١٣(تفسير الشعراوي :  انظر)(3
  ).٤/٤٦٨(تفسير ابن كثير :  انظر)(4



   ١٣٧

 ومــا إثباتــه أراد مــا بدلــه ويثبــت الــّشرائع، مــن نــسخه يستــصوب ومــا شاءيــ مــا ينــسخ �فــاهللا   
، منـسوخ غير يتركه أو ،� رسوله على الّله أنزله الذي الكريم القرآن وهو إثباته، في المصلحة رأى
 اللــوح وهــو كتــاب، كــلّ  أصــل وعنــده، بــه ويــأتي بأهلــه يوقعــه أن يــشاء مــا الكتــاب ذلــك مــن يمحــو أو

 يقـع مـا وجميـع اللّـه علم أو شيء، منه يتغّير ال الذي عنده أو فيه، مكتوب كائن كلّ  ألن؛ المحفوظ
    .)١( لذلك األمّ  فهو فيه، يثبت لما موافقا إال يكون ال المالئكة صحف في

   zzzz¬��®¬��®¬��®¬��®����»»»»����.����..}}}} :تحليل الفاصلة 

 )الهـــاء(و المقـــدم بـــالخبر متعلـــق مكـــان ظـــرف )عنـــد(و مـــؤخر مبتـــدأ )أم( )اْلِكتـــابِ  ُأم  َوِعْنـــَدهُ   
  . )٢( مستأنفة والجملة إليه مضاف )الكتاب(و إليه مضاف

  .�ية هنا تدل على استقرار مقادير كل شيء في علم اهللا الجملة الظرف   �
  :مناسبة الفاصلة 

لمــا كــان الحــديث عــن علــم اهللا باألشــياء والحــوادث، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالرســل، وأنهــم ال   
 � من عند أنفسهم، وأيضا فيما يتعلق باآلجال ناسب ذلك أن تخـتم اآليـات بـإفراد اهللا ءيأتون بشي

ألحــد ســواه، فهــو الواحــد المتفــرد بعلــم الغيــب ومــا يجــري مــن أحكــام علــى  ينبغــي بهــذا العلــم ألنــه ال
 فـال ينبغـي بعـد ذلـك ألحـد أن -أم الكتاب– في اللوح المحفوظ �البشر، وكل شيء مسطور عنده 

يدعي العلم الكامل من دون اهللا ألنه لن تمر أيام بل ساعات حتى ينكشف كذبه ويتعرى أمام الناس 
  .  ء، وهكذا بينت الفاصلة المعنى بصورة جميلة وبديعة في مكانهاعن هذا االدعا

  

                                      

  .بتصرف) ١٨٦- ١٣/١٨٥(وهبة الزحيلي :  التفسير المنير)(1
  ).٢/١٢٢(دعاس :  إعراب القرآن الكريم)(2



   ١٣٨

  ]٤٣- ٤٠:اآليات[ :عاشرالمقطع ال �
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ــــــه تعــــــالى-٢٢ �����º��¹«�������¼��½}�}�}�}� : قول �̧��¶��µ�� �́�³��²��±��°½��¼�������»���º��¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��²��±��°½��¼�������»���º��¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��²��±��°½��¼�������»���º��¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��²��±��°z�z�z�z�  
� ]٤٠:الرعد[ �� �� �� �

  : ير اإلجمالي التفس
 شـفاء فذاك ،يالدنيو  العذاب من أعداءك به توعدنا الذي بعض -� محمد يا- نرينك وٕاما  
 بتبليغـه أمرنـاك مـا تبليـغ فقـط عليـك فإنمـا ، تـر لـم أم عـذابهم أرأيـت سـواء، أتباعك وصدور لصدرك
 � لنبيـه وعده � اهللا صدق ولقد، السيئة أعمالهم على ومجازاتهم محاسبتهم وحدنا وعلينا، للناس
 مكـــة يمــشرك علــى فـــسلط بأعدائــه، أنزلــه الـــذي العــذاب مــن جانبـــاً  الــدنيا، هــذه يفـــارق أن قبــل فــأراه

 فـي فهزمـوهم المـؤمنين علـيهم سـلط كمـا ،والجلـود والميتـة العظام يأكلون جعلهم الذي والقحط الجدب
    .)١( غيرهما وفى الفتح غزوة وفى بدر غزوة

   ����º�½��¼�������»���º�½��¼�������»���º�½��¼�������»���º�z�z�z�z«�������¼��½�����¹�¹�¹�¹.����..}}}} :تحليل الفاصلة 

جـار ومجـرور متعلـق بخبـر مقـدم ) عليـك(كافة ومكفوفـة ) إنما(رابطة لجواب الشرط ) الفاء(  
) الفـاء(جـواب شـرط جـازم مقتـرن بــ) فإنمـا عليـك الـبالغ(مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة وجملـة ) البالغ(

  . )٢(في محل جزم 
سـول هـي التبليـغ فقـط، أمـا الحـساب والجـزاء  تدل على أن وظيفة الر الجملة االسمية المؤكدة   �

 .�فهو حق ثابت هللا 

  :مناسبة الفاصلة 
وٕانما جاءت هنا بعد هـذا الموضـع وبعـد ،  في القرآن وهنا أيضاهذه الجملة نراها تتردد كثيراً   

، واألمر كلـه مـن  بتبليغههي تبليغ ما أمرواإنما  لتثبت أن وظيفة الرسل ؛اآليات التي سبقتها بالذات
                                      

  ).٢٣٩٧- ١/٢٣٩٦(سيد طنطاوي : التفسير الوسيط :  انظر)(1
  ).٥/٤٤٢(بهجت صالح  :  اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل)(2



   ١٣٩

وقصاص وعقـاب، إلـى غيـر ذلـك مـن األمـور التـي هـي مـن من حساب وجزاء  �قبل ومن بعد هللا 
  . خصوصيات األلوهية 
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��K��J���I��H��GE��DC��B��A��K��J���I��H��GE��DC��B��A��K��J���I��H��GE��DC��B��A��K��J���I��H��GE��DC��B��A�P��O��N��M�L�P��O��N��M�L�P��O��N��M�L�P��O��N��M�Lzzzz 

  ]٤٣-٤١:الرعد[

  : التفسير اإلجمالي 
 األرض  لك نفتح أننا يرون وهم ؟ به أنذرتهم فيما بصدقك مكة، أهل من المشركون، ك أيشُ (  

 بـه اهللا وعـدك مـا ويتحقـق المـشركين، علـى الدنيا فتضيق الشرك، على اإلسالم ونظهر األرض، بعد
 ســـريع � واهللا لهـــا، مبـــدل وال أحكامـــه، علـــى معقـــب وال ،يريـــد بمـــا يحكـــم واهللا والغلبـــة، النـــصر مــن

   .)١()  الحساب
 وأهلـك الظـالمين، علـى الـدائرة دارت ثـم ،بأنبيـائهم الماضية األمم كفار من كثير مكر وقد(   

 كــل تعملــه مــا يعمــل وهــو ومــستقبلهم، الكــافرين حاضــر فــي كلــه األمــر تــدبير � وهللا المفــسدين، اهللا
 وتعبيـر � الكـريم للرسـول تـسلية هـذا وفـي، الحـسنة العاقبـة تكون لمن لقيامةا يوم وسيعلمون نفس،

    .)٢()  وعده له اهللا حقق وقد محالة، ال له العاقبة نأب
 -النبـي أيها- لك يقولوا أن للحق يذعنوا ولم جحدوا الذين به يقوم الذي راءالمِ  من والغاية(   

 حقيقـة يعلـم والـذي وبيـنكم، بينـي يحكـم الـذي هـو اهللا أن حـسبي: ملهـ فقـل اهللا، عنـد من مرسال لست
    .)٣()  السليمة العقول ُتدركه باهر إعجاز من عليه يدل وما ،القرآن

   ������P��O��N��M��L��K��J���I��H��G��P��O��N��M��L��K��J���I��H��G��P��O��N��M��L��K��J���I��H��G��P��O��N��M��L��K��J���I��H��G������������zzzz.����..}}}} :تحليل الفاصلة 

) البـاء (األلـف علـى المقـّدر الفتح على مبنيّ  ماض فعل) كفى (أنت والفاعل أمر فعل) قل(  
) بينـي (منـصوب تمييـز) شـهيدا (كفـى فاعـل محّال  مرفوع لفظا مجرور الجاللة لفظ) الّله (جرّ  حرف
 ضـمير) اليـاء(و اليـاء قبـل مـا علـى المقـّدرة الفتحـة النـصب وعالمة) شهيدا(ـب متعّلق منصوب ظرف

 عاطفـة) الـواو (عليـه ومعطوف) بيني( األول مثل) بينكم (عاطفة) الواو (إليه مضاف جرّ  محلّ  في
 مكـــان ظـــرف) عنـــده (الجاللـــة لفـــظ محـــلّ  علـــى معطـــوف رفـــع محـــلّ  فـــي مبنـــيّ  موصـــول اســـم) مـــن(

                                      

  ).١/١٧٤٩(أسعد حومد :  أيسر التفاسير)(1
  ).٢/٢٨٢(مناع القطان :  تفسير القرآن)(2
  ).١/٤١٤٩ (األزهر علماء من لجنة: المنتخب تفسير )(3



   ١٤٠

) الكتـــاب (مرفــوع مـــؤّخر مبتــدأ) علـــم (إليــه مـــضاف) الهــاء(و مقـــّدم خبــر بمحـــذوف متعلّــق منــصوب
   .)١( مجرور إليه مضاف

  . بين العباد�الجملة الفعلية بما فيها من أمر رباني تدل على تكرار اإلقرار بشهادة اهللا    �
  :مناسبة الفاصلة 

 جـدال ال بجـواب � الرسـول رَمـأَ  فيها مواربة ال صريحة هنا المحكية مقالتهم كانت ولما(   
 المستــشهد بـصدقه الواثـق جـواب يجيـبهم بـأن � الرسـول أمـر وقـد، وبيـنهم بينـه اهللا تحكـيم وهـو فيـه

 الـشهادة كانـت ولمـا، والـشرائع كتـببال العـالمين وٕاشـهاد � اهللا إشـهاد من الصدق بشهادة ذلك على
   .)٢() وبينهم بينه الشهادة جعلت كاذبون بأنهم كفروا الذين على شهادة بالصدق � للرسول

وهكـــذا جـــاءت الفاصـــلة متناســـقة فـــي مكانهـــا والـــسياق الـــواردة فيـــه بحيـــث أوضـــحت المعنـــى   
  .المطلوب في أجمل صورة

                                      

  ).١٣/١٥٠(محمود صافي :  الجدول في إعراب القرآن)(1
  ).١٣/١٧٥(ابن عاشور:  التحرير والتنوير)(2



   ١٤١

        
  املبحث الثالثاملبحث الثالث

  
   آلياتها آلياتهاسورة إبراهيمسورة إبراهيم  للواصواصعلى مناسبة فعلى مناسبة فدراسة تطبيقية دراسة تطبيقية 

  
  

@:@ويشتمل على أحد عشر مقطعاً  @
@ @

  .]٤-١:اتـاآلي [:............. المقطع األول�
  .]٨-٥:اتـاآلي [: ............ المقطع الثاني�
  .]١٢-٩:اآليات [: ............ المقطع الثالث�
  .]١٨-١٣:اآليات [..: ......... المقطع الرابع�
  .]٢٠-١٩:اآليات [..........:  المقطع الخامس�
  .]٢٣-٢١:اآليات [: .......... المقطع السادس�
  .]٢٧-٢٤:اآليات [............:  المقطع السابع�
  .]٣١-٢٨:اآليات [............:  المقطع الثامن�
  .]٣٤-٣٢:اآليات [: ............ المقطع التاسع�
  .]٤١-٣٥:اآليات [: ........... المقطع العاشر�
  .]٥٢-٤٢:اآليات [: .....قطع الحادي عشر الم�



   ١٤٢

  ]٤-١:اآليات[ :المقطع األول �
  

  ن الكريمن الكريمالغاية من إنزال القرآالغاية من إنزال القرآ
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  : التفسير اإلجمالي 

 مـن اهللا أنزلـه كتـاب أشـرف هـو الـذي العظـيم، القـرآن وهـو محمـد، يـا إليـك أنزلنـاه كتـاب هذا  
 النــاس لتخــرج، وعجمهــم عــربهم أهلهــا جميــع إلــى األرض، فــي اهللا بعثــه رســول أشــرف علــى الــسماء،

 يـدي علـىة الهدايـ لـه قَـدر لمـن الهـادي بـإذن اهللا والرشـد، الهـدى إلـى والغي الضالل من فيه هم مما
 ما لكل القاهر هو بل يغالب، وال يمانع ال الذي العزيزإلى طريق  يهديهم ،أمره عن المبعوث رسوله
    .)١( خبره في الصادق ونهيه، وأمره وشرعه وأقواله، أفعاله جميع في المحمود سواه،

��b��a...}}}} :تحليل الفاصلة �̀�_�� �̂�]�b��a�� �̀�_�� �̂�]�b��a�� �̀�_�� �̂�]�b��a�� �̀�_�� �̂�]�zzzz 
 لـىإ(و إليه مضاف )ربهم(و ربك من مأذونا كونك حال :أي حال بمحذوف متعلقان )بإذن(  

    .)٢( صفة )الحميد(و إليه مضاف )العزيز(و )النور إلى( قوله من بدل )صراط
الفعليــــة هنــــا تفيــــد تجــــدد واســــتمرار هدايــــة الرســــل واألنبيــــاء، وعمــــوم نفعــــه للنــــاس، الجملــــة    �

مــان فالــضرورة األولــى لبعــث الرســل هــي إخــراج النــاس مــن ظلمــات الجهــل والــضاللة إلــى نــور اإلي
  .واليقين

                                      

  ).٤/٣٧٦( تفسير ابن كثير )(1
  ).٥/١٤١(محي الدين الدرويش :  إعراب القرآن وبيانه)(2



   ١٤٣

  :مناسبة الفاصلة
وخاصـة   دون بـاقي صـفاتهb��ab��ab��ab��azzzz}}}} �السر في الربط بـين هـاتين الـصفتين هللا   

 واســتيجاب اهللا، قــدرة علــى للداللــة الموضــع، هــذا فــي الئقتــان صــفتان وهمــا( فــي نهايــة هــذه اآليــة 
  . )١()  هدايتهم في كله، العالم على اإلنزال نعمة على الحمد

  اســمين مــن أســماء اهللا الحــسنى دون ســواهماتمقــد اســتخدالفاصــلة ن هــذه أالباحــث رى ويــ  
ذين االسمين انسب في مكانهما، ففي مقابل إنزال القـرآن ناسـب أن تـذكر صـفة  وه)العزيز والحميد(

العزة في هذا المقام، وفي مقابل إخـراج النـاس مـن الظلمـات إلـى النـور ناسـب ذكـر حكمـة اهللا تعـالى 
 كـان مـن حكمتـه أن �ألمور في نصابها ومكانها المناسب، وهنا نرى أن اهللا التي تقتضي وضع ا

ال يتــرك النــاس يــسعون فــي هــذه الحيــاة بــدون مرشــد أو هــادي يهــديهم طريــق الفــالح، فــأنزل القــرآن 
الكـــريم حتـــى يكـــون لهـــم منهجـــًا ودلـــيًال ال يتعثـــرون الـــسير بوجـــوده، وهكـــذا أبـــرزت الفاصـــلة المعنـــى 

  .بصورة واضحة جلية

ـــــالى-٢ ـــــه تع ���q��p��o���nl��k��jih��g��f��e��d���q��p��o���nl��k��jih��g��f��e��d���q��p��o���nl��k��jih��g��f��e��d���q��p��o���nl��k��jih��g��f��e��d}}}} : قول
rrrr������������vutvutvutvut����yxwyxwyxwyxw����}|{z}|{z}|{z}|{z����_~_~_~_~����aaaa��������

d��cbd��cbd��cbd��cb������������zzzz ]٣-٢:إبراهيم[  
  : التفسير اإلجمالي

 وعبيـداً  وملكـاً  خلقـاً  واألرض الـسماوات فـي مـا كـل لـه سـبحانه أنـه: اإللهيـة القـدرة أدلـة من(   
 الــذين الّنبــي، أيهــا برســالتك للكــافرين قيامــةال يــوم شــديد وعــذاب هــالك أي :وويــل ،وتــدبيراً  وتــصريفاً 

 بالرسـالة الجاحـدين الكـافرين هـؤالء � اهللا ووصـف، وتهديـد وٕانـذار وعيد وهذا ،اهللا بوحدانية جحدوا
، فقـط عهااومت للدنيا ويعملون اآلخرة، على ويؤثرونها الدنيا يحّبون الذين فهم :ثالث بصفات الّنبوية

 أن يحّبــون وهــم، والّنبــي والقــرآن بــاهللا اإليمــان مــسيرة ويعرقلــون لّرســلا إتّبــاع مــن يمنعــون الــذين وهــم
ـــة معوجـــة اهللا ســـبيل تكـــون  بتلـــك الموصـــوفون الجاحـــدون أولئـــك، أهـــواءهم لتوافـــق الحـــق، عـــن مائل

 الـصالح إلـى عـودة مـنهم يرجـى ال عميـق، جهـل وفـي الحـق، عـن بعيـد ضـالل في السابقة الصفات
    .)٢()  والفالح

                                      

  ).٢/١١٧٩ (وهبة الزحيلي: التفسير الوسيط )(1
  ).١١٨٠-٢/١١٧٩(لسابق  المرجع ا)(2



   ١٤٤

   ����d��c��b��ad��c��b��ad��c��b��ad��c��b��azzzz...}}}} :صلةتحليل الفا

 متعلقانجار ومجرور  )َضاللٍ  ِفي(  مبني على الفتحخطاب حرف )الكاف(و مبتدأ )ُأولِئكَ (  
    .)١( الذين خبر والجملة) ضالل(لـ صفة )َبِعيدٍ ( بالخبر
 تفيد ثبوت الضالل البعيد على الكافرين الذين يفضلون الدنيا ومتاعهـا علـى سميةالجملة اإل   �

  .اآلخرة
  :فاصلةمناسبة ال
 ضــالالً  ضــالون أولئــك: ســبحانه يقــول أن دون �����c��b��a�c��b��a�c��b��a�c��b��adddd������������zzzz...}}}} :تعــالى قولــه(   

 اشـتمال علـيهم الـضالل اشـتمال وتصوير الظرف في المظروف تمكن فيه تمكنهم على للداللة بعيداً 
)  فــافهم األوجــه علــى الــضالل أعنــي الوصــف إثبــات فــي بالغــة كنايــة وليكــون المحــاط علــى المحــيط

)٢(.  
 أن الفاصلة هنا بينت حال الكافرين الـذين تعـددت صـفاتهم الخبيثـة فـي الـسياق يرى الباحث  

فــي ( والــذي يفيــده التركيــب ، فــي العــذاباعلــو ن جُ أالــسابق كيــف كــان حــالهم ومــآلهم يــوم القيامــة، بــ
ا يحيطـون  كـانو بمـا إحاطة العذاب بهم من كل النواحي، وذلـك نتيجـة لمـا أسـلفوه فـي دنيـاهم )العذاب
 فـــي احـــاطوا ويغمـــسو ، فكـــان جـــزاؤهم عنـــد اهللا أن يُ الـــذنوب واالعتـــداءاتالمعاصـــي و بـــه مـــن م هأنفـــس

  .العذاب غمسًا جزاًء وفاقًا على أعمالهم الباطلة

��s��r���q��pn��m��l��k��j��i��h���g��f��s��r���q��pn��m��l��k��j��i��h���g��f��s��r���q��pn��m��l��k��j��i��h���g��f��s��r���q��pn��m��l��k��j��i��h���g��f}�}�}�}� : قولــــــه تعــــــالى-٣
�����z��y��x��v��u��t�����z��y��x��v��u��t�����z��y��x��v��u��t�����z��y��x��v��u��tzzzz] ٤:إبراهيم[  

  :التفسير اإلجمالي
 الظلمـات مـن الناس إخراج من الرسول يتمكن فلكي ،رسالة كل في للبشر شاملة نعمة وهذه  

 مــن الغايــة فتــتم عنــه، وليفهمــوا لهــم ليبــين بلغــتهم، يرســل أن مــن بــد يكــن لــم ربهــم، بــإذن النــور إلــى
 الـــذين هـــم قومـــه ألن كافـــة النـــاس إلـــى رســـوالً  كـــان وٕان قومـــه بلـــسان � النبـــي أرســـل وقـــد ،الرســـالة

 عليـه يترتب ما أما ،البيان عندتنتهي  رسول كل الرسول مهمةو  ،البشر كافة إلى رسالته سيحملون
 علــى القــادر ،اهللا شــأن مــن هــو إنمــا لرغبتــه، خاضـعاً  ولــيس عليــه، لــه قــدرة فــال ضــالل، و هــدى مـن

 تــدبير وال توجيــه بــال جزافــاً  متروكـة األمــور فليــست وتقــدير بحكمـة يــصرفهم والحيــاة، النــاس تـصريف
)٣(.    

                                      

  ).٢/١٢٤(دعاس  :  إعراب القرآن الكريم)(1
  ).٩/٣١٤ (األلوسي: روح المعاني )(2
  .بتصرف) ٣٨٩-٤/٣٨٨(سيد قطب :  في ظالل القرآن)(3



   ١٤٥

   z��y��xz��y��xz��y��xz��y��xzzzz...}�}�}�}� :تحليل الفاصلة

 مرفـــوع خبـــر) العزيـــز (مبتـــدأ رفـــع محـــلّ  فـــي مبنـــيّ  منفـــصل ضـــمير) هـــو (اســـتئنافّية) الـــواو(  
  .)١( مرفوع ثان خبر) الحكيم(

  .�تفيد ثبات صفتي العزة والحكمة هللا  سميةالجملة اإل   �
  :مناسبة الفاصلة

 وال قدرتـــه مـــن شـــيء ينفلـــت ال قـــويّ  العزيـــز ألن تـــذييل z��y��xz��y��xz��y��xz��y��xzzzz}�}�}�}� وجملـــة(   
 وجه  أكمل على أتي والتبيين اإلرسال فموضع مواضعها، األشياء يضع والحكيم له، ُخلق عما يخرج

 إلـيهم، المرسـل بـأحوال حـال أنـسب علـى الجـاري التكـوين هـو والهـدى اإلضـالل وَمْوقـع ،اإلرشاد من
  .)٢()  كوينالت أمر مقتَضى من واإلضاللُ  التشريع أمر مقتَضى من فالتبيين

وهكذا أبرزت الفاصلة المعنى المطلـوب بكـل جـالء ووضـوح مـن اسـتخدام صـفتي العـزة والحكمـة فـي 
موضــعهما الالئــق بهمــا، فــالعزة فــي مقابــل إرســال الرســل إلــى األقــوام، والحكمــة فــي مقابــل هدايــة اهللا 

  .لمن شاء من عباده وٕاضالله لمن شاء

                                      

  ).١٣/١٥٥(محمود صافي :  الجدول في إعراب القرآن)(1
  ).١٣/١٨٨(ابن عاشور:  التحرير والتنوير)(2



   ١٤٦

  ]8-5:اآليات[ :المقطع الثاني �
  

        ونصائحه لقومه ����الرسول موسى مهمة 
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³��²��±��°�� �̄�®���¬��ª���©�� �̈�§³��²��±��°�� �̄�®���¬��ª���©�� �̈�§³��²��±��°�� �̄�®���¬��ª���©�� �̈�§³��²��±��°�� �̄�®���¬��ª���©�� �̈�§z�z�z�z�] ٥:إبراهيم[  

  : التفسير اإلجمالي
 لألقـوام حـدثتْ  التـي بالوقائع الخاصة األيام بتلك التذكير يكون أن إما الكريم القول في وهنا  
 عليهم؛ السابقة األقوام بقصص أعلمهم قد � الحق أن ذلك وثمود، وعاد نوح كقوم عليهم السابقين

 اهللا أنعـم التـي باأليـام التـذكير يكـون أن أو ،اهللا مـن إليه الُمْرسل الرسول تجاه قوم كل من حدث وما
ــؤِلمهم؛ بمــا فيهــا ابــتالهم أو بنعمــه، إســرائيل بنــي علــى فيهــا  علــى الــصبر ُيكِثــر َمــنْ  هــو والــصبار ُي

 تُـوِحي كمـا عليهـا، الـصبر إلـى وتحتـاج وَقعـْت، مؤلمـة أحـداثاً  هنـاك بأن ُتوحيِ  كلمة وهي األحداث؛
 على  َصْبر  أمرين؛ إلى يحتاج المؤمن أن نجد وهكذا ،الشكر تستحق منعمة بحوادث -شكور- كلمة

    .)١( اإليمان ُمكتِملَ  يكون مؤمن؛ في الصفتان هاتان تجتمع وحين ُيرضي، ما على وُشْكر ُيؤِلم، ما

��°��±������³��²...}}}} :تحليل الفاصلة �̄�®���¬³��²��±��°�� �̄�®���¬³��²��±��°�� �̄�®���¬³��²��±��°�� �̄�®���¬zzzz   

السكون في محل جر اسم إشارة مبني على ) ذا(حرف جر ) في( حرف توكيد ونصب )إن(  
ـــ  الم )الــالم(المقــدم ) إن(للخطــاب والجــار والمجــرور متعلــق بخبــر ) الكــاف(للبعيــد و) الــالم) (فــي(ب

المـــؤخر منـــصوب بالكـــسرة بـــدًال مـــن الفتحـــة ألنـــه ملحـــق بجمـــع ) إن(اســـم ) آيـــات(التوكيـــد المزحلقـــة 
مجـــرور بالكـــسرة مـــضاف إليــه ) صـــبار(جـــار ومجـــرور متعلــق بـــصفة آليــات ) لكــل(المؤنــث الـــسالم 

    .)٢(صفة لصبار مجرورة باإلضافة، والكلمتان من صيغ المبالغة ) شكور(
                                      

  ). ٤٦٤١- ١/٤٦٤٠ (تفسير الشعراوي:  انظر)(1
  ).٦/١٠(بهجت صالح  :  اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل)(2



   ١٤٧

المؤكدة تدل على استقرار انتفاع كل شـاكر هللا صـابر علـى ابـتالءه باآليـات  سميةالجملة اإل   �
  .والبراهين

   :مناسبة الفاصلة
� �� �� �� ��{�{�{�{³��²³��²³��²³��²zzzz  يجزع  ال  الباليا  جميع عليه وقع لو فهذا اهللا، بالءعلى  الصبر بليغ أي 

 أيامـه فـإن لنعمائـه، الشكر عظيمو  ،والخليقة الرسم جهة من ال والحقيقة، الوجوب جهة من يتغير وال
 بأنــه جــرت  � عادتـه أن إلــى أشـارة المبالغــة صـيغة وفــي نقمــة، أو نعمـة مــن تخلـو ال أوليائــه عنـد
  .)١( الكاذب نم الصادق ليتبين البالء بعظيم االمتحان طول بعد أولياءه ينصر إنما

 وليس خير كله أمره إن المؤمن ألمر عجبا «: � الّله رسول حديث ومصداق هذا الكالم  
لـه  خيـرا فكـان صـبر ضـراء أصـابته وٕان له خيرا فكان شكر سراء أصابته إن للمؤمن إال ألحد ذاك
 يكـون أن مالمـسل علـى وهنا جاءت الفاصلة متناسقة مع السياق الواردة فيـه بحيـث أبـرزت أنـه، )٢( »

  .والنعمة الرخاء عند ويشكر والمحنة، البالء عند يصبر ،شكوراً  صابراً 

��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A}�}�}�}� : قولـــــــــه تعـــــــــالى-٥
����X��W���VT��S��R��QP��ONM����X��W���VT��S��R��QP��ONM����X��W���VT��S��R��QP��ONM����X��W���VT��S��R��QP��ONM

[Z��Y[Z��Y[Z��Y[Z��Yzzzz] ٦:إبراهيم[  
  : التفسير اإلجمالي

 بنـــي مـــن لقومـــه عْمـــران بـــن موســـى قـــال إذ محمـــد، يـــا واذكـــر: � محمـــدٍ  لنبيـــه � يقـــول  
يـذيقونكم  وطاعتـه، فرعـون ديـن أهـل مـن أنجـاكم حين عليكم بها أنعم التي اهللا، نعمة اذكروا إسرائيل

 مــن فرعــون آلُ  بكــم يــصنعُ  قــتلهن، وفيمــا فيتركــون نــساءكم  وُيبقــون،أبنــاءكم يــذبحون، العــذاب شــديدَ 
 الـبالء يكـون وقـد، عظـيم ربكـم مـن لكم، واختبارٌ  ابتالء أي عظيٌم، ربكم من لكم بالءٌ  العذاب، أنواع

   .)٣( الشدائد من الناس يصيب الذي البالء من: ويكون َنْعماء، الموضع هذا في
   

                                      

  ).١٧١-٤/١٧٠(برهان الدين البقاعي: نظم الدرر:  انظر)(1
  ).٤/٢٢٩٥-٢٩٩٩( صحيح مسلم )(2
  ).٥٢٥-١٦/٥٢٣(تفسير الطبري :  انظر)(3



   ١٤٨

   Z��YX��WV��[Z��YX��WV��[Z��YX��WV��[Z��YX��WVzzzz]��...}�}�}�}� :تحليل الفاصلة

 )بـــالء( صـــفة )ربكـــم مـــن(و مـــؤخر مبتـــدأ )بـــالء(و مقـــدم خبـــر )ذلكـــم فـــي(و عاطفـــة )الـــواو(  
   .)١( ثانية صفة )عظيم(و

علــى الــبالء تفيــد تــضمن مــا ذكــر مــن تعــذيب فرعــون وزبانيتــه ألتبــاع موســى  الجملــة شــبه   �
  . للقوم المؤمنين�واالختبار من اهللا 
  :مناسبة الفاصلة

 لقومــه بــأنواع العــذابات التــي القوهــا مــن فرعــون �لمــا كــان الحــديث عــن تــذكير موســى   
 يعــرفل( وليائــه الــصالحين،  اهللا واختبــاره ألءوقومــه؛ ناســب ذلــك أن يــذّكرهم بــأن هــذا مــن بــاب ابــتال

 منهـــاج بيـــان فـــي � اهللا قـــال كمــا عليـــه، اهللا نعمـــة وجحـــود كفـــره ومــدى مـــنهم اإلنـــسان شـــكر مــدى
  .)٢(  )]٣٥: األنبياء[ ��ÖÔ��Ó��Ò��Ñ�����×��ÖÔ��Ó��Ò��Ñ�����×��ÖÔ��Ó��Ò��Ñ�����×��ÖÔ��Ó��Ò��Ñzzzz×�����}�}�}�}� :البشر اختبار

فالفاصلة متناسبة متناسقة مع السياق الذي قبلها أتم تناسق بحيـث أبـرزت المعنـى المـراد فـي أوضـح 
   .صورة

ـــه تعـــالى-٦   hgfedba`_^]hgfedba`_^]hgfedba`_^]hgfedba`_^]zzzz}}}} �: قول
����] ٧:إبراهيم[

  : التفسير اإلجمالي
 علــى الــشديد والعــذاب بالــشكر، النعمــة زيــادة حقيقــة: الكبيــرة الحقيقــة هــذه أمــام نحــن ونقــف  

 الــشكر ألن شكرُيــ فــالخير ،البــشرية الـنفس فــي المقــاييس اســتقامة علـى دليــل النعمــة شــكر  إن،الكفـر
 فـي تراقبـه نعمتـه، علـى اهللا تـشكر التي النفس نأل وأيضاً  ،المستقيمة الفطرة في ،الطبيعي جزاؤه هو

 ،والفــساد والــشر األذى فــي للنعمــة اســتخدام وبــال الخلــق، علــى اســتعالءبــال ، النعمــة بهــذه التــصرف
 اســتخدامها بــسوء يكــون وقــد واهبهــا، � اهللا أن بإنكــار أو ،شــكرها بعــدم يكــون قــد اهللا بنعمــة والكفــر

، النعمــة محـق يتـضمن قـد الــشديد والعـذاب، والفـساد للـشهوات واســتغاللها النـاس علـى والكبـر بطربـال
 اآلخـرة في أو الدنيا في أجله إلى مؤجالً  عذاباً  يكون وقد ،الشعور في آثارها سحق أو ،بذهابها عيناً 
 اهللا علــى تعـود ال الــشكر لـكذ ،جــزاء بـال يمــضي ال اهللا بنعمـة الكفــر ألن واقـع ولكنــه ،اهللا يـشاء كمـا

     .)٣( أثره اهللا على يرجع ال الكفر وهذا ،عائدته

                                      

  ).٥/١٦٠(محي الدين الدرويش :  إعراب القرآن وبيانه)(1
  ).٢/١١٨٢ (وهبة الزحيلي:  الوسيطالتفسير )(2
  .بتصرف) ٤/٣٩٠(سيد قطب :  في ظالل القرآن)(3



   ١٤٩

   h��g�f��e��dh��g�f��e��dh��g�f��e��dh��g�f��e��dzzzz...}�}�}�}� :تحليل الفاصلة

 وفاعلـه مـاض )كفـرتم( شـرطية )إن(و المحـذوف للقـسم موطئـة الـالم )لَـِئنْ (استئنافية ) الواو(  
    .)١( المزحلقة والالم وخبرها واسمها )إن( )َلَشِديدٌ  َعذاِبي ِإن  (الشرط فعل والجملة

  .شرطية تفيد ترتب العذاب الشديد على الكفر كنتيجة لهالجملة ال �
  :مناسبة الفاصلة

ـــل الكفـــر جـــاء وهكـــذا h��g���f��e��dh��g���f��e��dh��g���f��e��dh��g���f��e��d��������zzzz}�}�}�}�: ســـبحانه الحـــق يقـــول وهنـــا(     مقاب
ـــد  وال الـــشكر، ـــد  ال اهللا وعـــذابُ  للكفـــر؛ عـــذاب مـــن ُب  بقـــدرة يتناســـب العـــذاب ألن شـــديدًا؛ يكـــون أن ُب

  .)٢( ) ُيطَاق ال أمر فهو عذابه، من سبحانه به ونعوذ اهللا، من أقدرَ  وال لمعذب،ا
 أن الــشاكر لــه نعــيم عنــد اهللا فــي جنــات عــدن وظهــر مــن خــالل ذلــك مــدى �لمــا بــين اهللا   

رحمــة اهللا الواســعة أراد ســبحانه أن ال يغتــر أهــل الكفــر والعــصيان بهــذه الرحمــة الربانيــة فيتمــادوا فــي 
رافهم عـن الجـادة، فـأتبع ذلـك بـذكر عذابـه الـشديد الـذي قـد أعـده لمـن كفـر بـه حتـى يتنبـه كفرهم وانح

كل من مال إلى الهوى واتبع الشيطان إن كـان لديـه عقـل يفكـر فيـه، ويتفكـر بالنتـائج والعواقـب التـي 
  .ستعود عليه نتيجة كفره وعناده، فيصرفه ذلك عن غيه وكفره وعصيانه

٧- �{�{�{�{�o��n���m���l��k��j�o��n���m���l��k��j�o��n���m���l��k��j�o��n���m���l��k��jv����u��t��s��r���q��p�v����u��t��s��r���q��p�v����u��t��s��r���q��p�v����u��t��s��r���q��p�zzzz ]٨:إبراهيم[����
  : التفسير اإلجمالي

 وأنـه شـكرهم؛ إلـى حاجـة فـي اهللا أن قومه منأحد  يظنّ  ال كي ذلك � موسى قال وقد(   
 الحــق أن لهــم وأوضــحهم، أذهــان مــن الظــن  هــذا ينــسخَ  أنْ  فــأراد بــشكره؛ كفــروا إنْ  بالعــذاب ســيعاقبهم

 شــيئًا؛ ِلُمْلكــه كلهــم األرض أهــل ومعهــم مــنهم اإليمــانُ  هــذا يفيــض ولــن شــيئًا؛ إيمــانكم يزيــده لــن �
    .)٣()  موجود كمال عن ناشئ وهو فيه، الكمال بصفات � أبرزه إنما اهللا ُمْلك ألن

   ����v��u��t��sv��u��t��sv��u��t��sv��u��t��szzzz...}}}} :تحليل الفاصلة

) الـــالم(منـــصوب ) إن(لفــظ الجاللـــة اســـم ) اهللا(حـــرف توكيـــد ونـــصب ) إن() لغنـــيّ  اللّــه إنّ (  
   .)٤( مرفوع ثان خبر) حميد(مرفوع ) إن(خبر ) غني(للقسم موطئة 

  .�سمية المؤكدة توضح أن الغنى عن المخلوقين هو من الصفات الثابتة هللا الجملة اإل �

                                      

  ).٢/١٢٥(دعاس :  إعراب القرآن الكريم)(1
  ).١/٤٦٤٣( تفسير الشعراوي )(2
  ). ١/٤٦٤٤( المرجع السابق )(3
  ).١٣/١٦٠(محمود صافي  :  الجدول في إعراب القرآن)(4



   ١٥٠

  :مناسبة الفاصلة
 إليهـا يـصغي وحتى مستقلة تبرز حتى بها وتنويه الجملة بهذه اهتمام القول ِفعل إعادة وفي  
 وأن بإيمـانهم، اهللا إلـى يحـسنون أنهـم يحـسبون الكفـار أكثـر أن بهـا االهتمـام ووجـه، للقرآن السامعون
 فلّما  ،مصحلتهم على والحرَص  جانبهم تعزيز بذلك يبتغون إنما باإليمان عليهم يلّحون حين أنبياءهم
 ال حتـى الـشيطاني الخـاطر هـذا إلـى نّبههم بالعقوبة الكفر على وأوعدهم بالزيادة الشكر على وعدهم

  .)١( نفوسهم إلى ييسر 
  .وهكذا أبرزت الفاصلة المعنى والمراد من السياق بصورة واضحة  

  

  ]١٢-٩:اآليات[ :المقطع الثالث �
  

  أخبار الرسل السابقني مع أممهم
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  : التفسير اإلجمالي
 علـيهم وردوا أنبيـاءهم، كـذبوا الـذين األخـرى واألمـم وثمود، وعاد نوح قوم خبر � اهللا قص  

 ووحدانيتــه اهللا وجــود أفــي: فكــان رد الرســل علــيهم ،إليــه يــدعونهم ممــا شــك فــي نهم بــأفواههمبــأ قــولهم
 الــسليمة، الفطــرة فــي ضــرورياً  بــه االعتــراف كــان لــذلك بــه، اإلقــرار علــى مجبولــة الفطــرة فــإن ؟ شــك

 لفــت ولــذلك ،اهللا وجــود إلــى الموصــل الــدليل إلــى فتحتــاج واضــطراب شــك لبعــضها يعــرض قــد ولكــن
 مثــال غيــر علــى ومبـدعها واألرض الــسماوات فــاطر إنـه: لهــم فقــالوا اهللا، خلــق مـا إلــى نظــرهم الرسـل

                                      

  ) .١٣/١٩٤(شورابن عا: التحرير والتنوير:  انظر)(1



   ١٥١

 كيــف: فكــان الــرد أن ،معــين أجــل ويــؤخركم ذنــوبكم، مــن اآلخــرة الــدار فــي لكــم ليغفــر يــدعوكم ســبق
 فـإذا  ؟رسـالتكم علـى لتـد معجـزة ممـنك نـر ولـم مثلنـا، بـشر فـأنتم اهللا، رسل أنكم قولكم بمجرد نتبعكم
    .)١( تقولون ما صدق على واضح ودليل ببرهان فأتونا لكم نؤمن أن أردتم

 هللا متـروك أمـر بـالّنبوة واختـصاصنا ونـشرب، نأكـل مثلكم، بشر نحنإنما : الّرسل فأجابهم(   
 وال ة،اإلنــساني والكرامــة العقــل مــع يتفــق ال لآلبــاء وتقليــدكم عبــاده، مــن يــشاء مــن علــى بهــا يتفــّضل
 االّتكـال المـؤمنين جميـع وعلـى ، اهللا بـإذن إال نبّوتنـا إلثبـات حـّسي دليـل أو بمعجـزة اإلتيـان نستطيع

 علـى نتوّكـل ال وكيـف، العـداوة علـى الـصبر أو الخيـر جلـب أو الـّشر لدفع أمورهم، كل في اهللا على
 أذاكم ألوان على ولنصبرن  ،والرشاد والخير والحق المعرفة سبل إلى هدانا وقد !؟ المؤمنين نحن اهللا
 كــل وليتحملــوا بــه، وليثقــوا اهللا، علــى تــوّكلهم علــى ويثبتــوا المؤمنــون، وليــستمرّ  بالفعــل، أو بــالقول لنــا

    .)٢( ) اآلخرة عالم في األبدية والّنجاة كله الخير ذلك ففي مرضاته، سبيل في أذى

   s��r��q��p�s��r��q��p�s��r��q��p�s��r��q��p�zzzz...}}}} :تحليل الفاصلة

اســـتئنافية ٥)الفـــاء( )يتوكـــل(ـ جـــار ومجـــرور للتعظـــيم متعلـــق بـــ)علـــى اهللا( اســـتئنافية )الـــواو(  
 فعل مضارع مجزوم بالم األمر وعالمة جزمه سكون آخره وحرك بالكسر )يتوكل( الم األمر )الالم(

 عوض عن التنوين )النون( فاعل مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر سالم و)المتوكلون(اللتقاء الساكنين 
     .)٣( المفرد والحركة في االسم

فعلية تفيد أن التوكل على اهللا واالعتماد عليه هو أمر مستقر لدى المؤمنين واجب الجملة ال   �
  .عليهم

  :مناسبة الفاصلة
 التوكــل ،نعــم: قلــت ؟ التــوكلين بــين فــرق مــن وهــل ؟ بالتوكــل األمــر كــرر كيــف: قلــت فــإن(   

 مــا علــى التثبيــت فــي الــسعي إلــى إشــارة فيــه الثــاني والتوكــل التوكــل اســتحداث إلــى إشــارة فيــه األول
  .)٤( ) التوكلين بين الفرق فحصل وٕادامته وٕابقائه توكلهم من استحدثوا
أن الفاصــلة أوضــحت أمــرًا وهــو أنــه البــد مــن التوكــل علــى هللا تعــالى فــي كــل يــرى الباحــث و   

تقع بين أهل المخاصمات التي قد : األمور التي تعترض المؤمن في حياته، ومن ضمن هذه األمور
 أمـر واجـب لكـل �الحق وأهـل الـضالل إلبـراز الحـق وعـدم إلباسـه علـى النـاس، والتوكـل علـى اهللا 

مؤمن ومسلم في حياته ألنه من المقرر أن أمور الناس في هذه الحياة ال تجـري إال بـأمر اهللا تعـالى 

                                      

  .بتصرف) ١٧٦١- ١/١٧٦٠(أسعد حومد :  أيسر التفاسير)(1
  ).١١٨٦-٢/١١٨٥ (وهبة الزحيلي: التفسير الوسيط:  انظر)(2
  ).٦/٢١(بهجت صالح :  اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل)(3
  ).٤/٣٥(الخازن :  لباب التأويل في معاني التنزيل)(4



   ١٥٢

لـه ويكتـب لـه الخيـر فناسب أن يعتمد المـؤمن فـي كـل أمـره الـذي هـو بيـد خالقـه علـى خالقـه؛ لييـسره 
  .حيث كان
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  : التفسير اإلجمالي
 وقــالوا الــدليل، مقاومــة عــن جميعــاً  عجــزوا أن بعــد القــوة، إلــى المتجبــرون الكفــار عمــدهنــا (   
 إلــى اهللا فـأوحى ديننـا، فـي تـدخلوا أن وٕامـا ضـنا،أر  مـن نخـرجكم أن إمـا: أمـرين أحـد ليكـونن : لرسـلهم
 للمـؤمنين اإلسـكان وذلـك ،هالكهم بعد من أرضهم ولُنْسكنّنكم، لظلمهم الكافرين لنهلكن: قائالً  الرسل

     .)١()  أطاع الخوف عليه غلب من فإن بالعذاب، وعيدي وخاف ،حسابي موقف خاف لمن حق

                                      

  ). ١/٤١٨ (األزهر علماء من لجنة: المنتخب تفسير )(1
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 مفعول )مقامي(و )هو( تقديره مستتر وفاعله صلة )خاف( وجملة خبر )لمن(و مبتدأ )ذلك(  
 وعالمــة منــصوب بــه مفعــول )وعيــد( أيــضا مــاض فعــل )خــاف(و للفاعــل مــضاف مــصدر وهــو بــه

    .)١( المحذوفة المتكلم ياء قبل ما على المقدرة الفتحة نصبه
يد أن ما ذكر مـن اإلسـكان فـي األرض بـدل األمـم  باسم اإلشارة تفةسمية المبدوءالجملة اإل   �

 هـــذا ىالبائـــدة هـــو حـــق خـــاص وثابـــت لعبـــاد اهللا المتقـــين الـــذين يخـــافون وعيـــد اهللا ويعملـــون بمقتـــض
  .الخوف من األعمال الصالحة

  :مناسبة الفاصلة
ـــوم    ـــام اهللا ي ـــة أال وهمـــا الخـــوف مـــن مق ـــة فـــي األهمي ـــين أمـــرين غاي جمعـــت هـــذه الفاصـــلة ب

كـسب مـرين يُ لخـوف مـن وعيـد اهللا بالعـذاب للكـافرين المعانـدين، وهـذا الجمـع بـين كـال األالحـساب، وا
 في كافـة أمـور معاشـها فتبقـى علـى تواصـل دائـم مـع �النفس المؤمنة المراقبة الدائمة المستمرة هللا 

هـا،  باالجتنـاب والحـذر مـن الوقـوع في� بالطاعة التامة واالمتثال الـدائم، ومـع نواهيـه �أوامر هللا 
ـــًا علـــى اهللا  ـــه �فالبـــد لمـــن كـــان هـــذا شـــأنه أن يكـــون حق ـــدنيا واآلخـــرة ويكتـــب ل  أن ينـــصره فـــي ال

موا  التمكين، فليعتبر هذا األمر أصحاب النفوس المريضة الذين ال يراقبون اهللا في أفعالهم، حتى يقو
     .تصرفاتهم تبعًا لذلك
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³��²±³��²±³��²±³��²±zzzz] ١٧-١٥:إبراهيم[  
  : التفسير اإلجمالي

 أنين  ظـان النصر طلبوا َفُهمْ  الكفار؛ من خيبةً  تلك وكانت النصر، طلبوا بمعنى الفتح طلبوا  
 بمـصير همعلـي ويحكـم ظـنهم اهللا ُيخيـب لـذلك ؟ كافرون وهم اهللا ينصرهم وكيف، ينصرهم ما عندهم

 خلـف مـن  إن ؟ ذلـك بعد من ينتظرهم  وماذا،ربه عبادة عن متكبراً  األرض، في جباراً  عاش َمنْ  كل
 أحـدهم يحتـاج حـين األلـم حجـم نتـصورَ  أن ولنـا، عـذاب مـن فيهـا ومـا جهنُم، بالكفر الُمتعنت الجبار

 فما رؤيته؛ من ُيتأففُ  أمر الصديدو  ،أمثاله وُجُلود جلده َحْرق من الناتج الصديد له فُيقدم يشرب؛ أن
 ُتستــَساغ؛ ســيولة لــه تكــون ال مرارتــه فــرط ومــن َجْرعــة، َجْرعــة  يأخــذه،بــاهللا والعيــاذ يــشربه، وهــو بَاُلنــا

                                      

  ).٥/١٦٨(محي الدين الدرويش :  إعراب القرآن وبيانه)(1



   ١٥٤

 الموت  فيجد حوله نظرفي ،مقبولين غير وشكله فطْعُمه بسهولة يبلعه يكاد فال الَحْلق؛ في يقف فيكاد
    .)١( اتجاه كل من به يحيط العذاب بأن وُيفاجأ وت،يم ال لكنه اتجاه، كل من به يحيط

   zzzz°±³��²°±³��²°±³��²°±³��²...}}}} :تحليل الفاصلة
 )غلــيظ( معطوفــة والجملــة مقــدم بخبــر متعلقــان) مــن ورائــه(و مــؤخر مبتــدأ) عــذاب(و عاطفــة )الــواو(

    .)٢( عذاب صفة
هـل النـار  شبه الجملة تفيد أن هناك عذاب متناهي في الهـول والعظمـة سـيأتي بعـد مـا سـيالقيه أ�

  . من عذابات وويالت
  :مناسبة الفاصلة

 النحـو هـذا علـى لـه يخايل مصيره ووراءه المهزوم الخائب الجبار يرسم عجيب، مشهد إنه(   
 كــانوا التــي الغاشــمة القــوة مــع لــه تنــسيقاً  المــشهد، تفظيــع فــي )غلــيظ( كلمــة وتــشترك ،الفظيــع المــرّوع
  .)٣()  قينوالي والصالح والخير الحق دعاة بها يهددون
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  : التفسير اإلجمالي
 يـــومٍ  فـــي الـــريحُ  حملْتـــهُ  رمـــادٍ  َكمَثـــلِ  الـــّدنيا فـــي يعملونهـــا كـــانوا التـــي الكـــافرين أعمـــالِ  مثـــلُ (   
 فــي عملــوا ممــا القيامــة يــوم شــيئاً  يــستفيدون ال وهــم أثــر، لــه يبــقَ  فلــم بــه بالــذهابِ  وأســرعت عاصــف

    .)٤()  الحق عن البعيد الضاللُ  هو استقامة، وال أساسٍ  غير على والعملِ  السعي هذا ومثل، الدنيا

   ����Ì��ËÌ��ËÌ��ËÌ��Ë�����Í���Í���Í���Í������Î��Î��Î��Î��zzzz...}}}} :تحليل الفاصلة

 فـصل ضـمير) هـو (الهمأعمـ عـن التمثيل إلى واإلشارة مبتدأ رفع محلّ  في إشارة اسم) ذلك(  
    .)٥( مرفوع للضالل نعت) البعيد (مرفوع ذلك المبتدأ خبر) الضالل(

ســمية تفيــد اإلشــارة إلــى أن أعمــال الكــافرين الــسالفة الــذكر هــي الــضالل والتيــه بعينــه، الجملــة اإل �
  .والبعد الشديد عن الحق والهداية؛ ألنها كانت ال أصل لها بعيدة من اإليمان

                                      

  ). ٤٦٥٤- ١/٤٦٥٢(تفسير الشعراوي :  انظر)(1
  ).٢/١٢٩(دعاس :  إعراب القرآن الكريم)(2
  ).٤/٣٩٥(سيد قطب :  في ظالل القرآن)(3
  ).٢/٢٨٧(مناع القطان :  تفسير القرآن)(4
  ).١٣/١٧٤(مود صافي مح:  الجدول في إعراب القرآن)(5
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  :اصلةمناسبة الف
جاءت هذه الفاصلة متمكنة في مكانها، تبرز المعنـى وتوضـحه وتبينـه أتـم بيـان، وذلـك مـن   

تصوير اآليات ألعمال الكافرين، فهم قد يفعلوا قليًال أو كثيرًا من األعمال الصالحة أو النافعـة علـى 
ليهـا عنـد اهللا  يرد عليهم بأن َمَثل هذه األعمال في احتساب األجـر ع�حسب اعتقادهم، ولكن اهللا 

كمثـل الرمـاد غيـر الثابـت فـي مكـان لخفتـه ، الـذي تتناولـه نـسائم الريـاح الخفيفـة فتحركـه يمنـة ويــسرة 
فكيف يا ُترى يكون حاله إذا تناولته الريح العاصفة المـشتدة، لـيس ذلـك فقـط بـل التـي تكـون فـي يـوم 

 مهــم جــدا وهــو عــدم عاصــف ؟ وذلــك يــصور مــدى بعــد أعمــال الكفــار عــن الحــق، وهــذا لــسبب واحــد
  .  ومعروف أن ما ُبني على باطل فهو باطل-وهو اإليمان وصالح القلب-صالح األصل 

  ]٢٠-١٩:اآليات[ :المقطع الخامس �
  

   ����الدليل على وحدانية اهللا  
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��������U��T��S��RQ������U��T��S��RQ������U��T��S��RQ������U��T��S��RQ��zzzz ] ٢٠-١٩: إبراهيم [� �� �� �� �
  :  التفسير اإلجمالي

 التـي واألرض الـسموات خلـق بأنـه القيامـة، يـوم األبـدان معاد على قدرته عن � الّله يخبر  
 وعلــى بالحكمــة واألرض الــسموات أنــشأ الّلــه أن المخاطــب أيهــا تعلــم ألــم ،النــاس خلــق مــن رأكبــ هــي

 قـادر فهـو البـديع، النحـو هذا على خلقهما على قدر ومن عليه، يخلقا أن يحق الذي الصحيح الوجه
 أو بممتنــع ذلـك ومـا صـفتكم، غيـر علـى سـواكم جديـد بخلـق واإلتيـان أوامـره، خـالفتم إذا إفنـائكم علـى

    .)١( عليه سهل هو بل عليه، متعذر

                                      

  . بتصرف ) ١٣/٢٣٢(وهبة الزحيلي :  التفسير المنير)(1
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   �U��T��S��R��QU��T��S��R��QU��T��S��R��QU��T��S��R��Qz�z�z�z...}�}�}�}� :تحليل الفاصلة

اسم إشارة مبني على السكون في ) ذا(نافية بمعنى ليس وال عمل لها ) ما(استئنافية ) الواو(  
) عزيــز(حــرف جــر ) البــاء) (عزيــز(جــار ومجــرور للتعظــيم متعلــق بـــ) علــى اهللا(محــل رفــع اســم مــا 

    .)١(ع محًال على أنه خبر ذلك أو منصوب محال على أنه خبر ما مجرور لفظًا مرفو 
سمية المنفية تدل على طالقة القدرة اإللهية التي ال يعجزها شيء وال يقف دونها الجملة اإل   �
  .أمر

  :مناسبة الفاصلة
 � اهللا قـدرة طالقـةف( تبين هـذه الفاصـلة مـدى قـدرة اهللا المطلقـة التـي ال يقـف شـيء دونهـا   

 يــسبق أحــد فــال، قدراتــه علــى وال � الحــق راداتُمــ علــى يتــأبى شــيء فــال تــشاء، مــا تفعــل أن يمكــن
 مــــسألة ليــــست جديــــد بخلــــق المجــــيء علــــى قدرتــــه أن مؤكــــداً  �اهللا  ويقــــول ،مــــشيئته أو اهللا إرادة

 وقـد ،ُيْغلَـب ال سبحانه واهللا ،الُمْمِتنع الشيء هو العزيز والشيء U��T��S��R��QU��T��S��R��QU��T��S��R��QU��T��S��R��Q����zzzz}�}�}�}�: مستحيلة
 آخـر؛ بحيـوان ويـأتي بحيـوان ويذهب آخر، بنبات ويأتي بنبات يذهب أنه الحياة جزئيات في لنا بين

وهكــذا أبــرزت الفاصــلة المعنــى فــي أوضــح ،)٢()  بغيــرهم ويــأتي البــشر مــن بالجماعــة يــذهب وكــذلك
  .صورة

                                      

  ).٦/٢٨(بهجت صالح  :  اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل)(1
  ).١/٤٦٥٨( تفسير الشعراوي )(2
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  ]٢٣-٢١:اآليات[ :المقطع السادس �
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  : التفسير اإلجمالي

 فـي كـانوا ألنهـم يبـرزوا، لـم أم أبـرزوا سـواء عليه خفوني ال أنهم مع التعبير، بهذا � وعبر  
 مـا � بـين ثـم، اهللا علـى يخفـى ذلك أن ويظنون السيئات اجتراحهم عند العيون عن يستترون الدنيا

 وهـم للمـستكبرين اِإلرادة، حرية ونعمة التفكير، نعمة فقدوا الذين واألتباع العوام وهم الضعفاء سيقوله
 العـصيب الموقـف هـذا  فـي،والـضالل الغي طريق إلى أتباعهم يقودون كانوا نالذي المتبوعون السادة

 ،منـا تريدونـه مـا كـل وفـى الرسـل، تكـذيب فـي ألمركم، ومنقادين لكم، تابعين الدنيا في كنا إنا: وافقال
 لــو: المستــضعفين علــى ردهــم فــي المــستكبرون ، قــاللنــا اهللا عــذاب مــن شــيئا عنــا دافعــون أنــتم فهــل
 عنــه ضــللنا ولكــن إليــه، لهــديناكم األلــيم العــذاب هــذا مــن النجــاة إلــى الموصــلالطريــق  إلــى اهللا هــدانا

 ممــا الجزع، فـأنفـسنا لنفعنـا النفـع نـستطيع كنـا ولـو ألنفـسنا، اخترنـاه مـا لكـم واخترنـا معنـا، وأضـللناكم



   ١٥٨

 هــذا مــن منجــى أو مهــرب مــن لنــا ولــيس ،مــستو عنــدنا ذلــك علــى الــصبر أو عــذاب، مــن فيــه نحــن
    .)١( األليم مصيرال

   ��z��y��x��w��v��u��t���s��r��z��y��x��w��v��u��t���s��r��z��y��x��w��v��u��t���s��r��z��y��x��w��v��u��t���s��rzzzz...}�}�}�}� :تحليل الفاصلة

 ومــاض للتــسوية الهمــزة )نــاأجزع( )ســواء(ـبــ متعلقــان والمجــرور الجــار )نــاعلي( مبتــدأ )واءســ(  
 جزعنـا علـى معطوف )ناصبر ( عاطفة )مْ أ( القول مقول بعدها وما التسوية همزة من والجملة وفاعله

 جــر حــرف )مــن( )محــيص مــن( المقــدم بــالخبر متعلقــان )لنــا(و )لــيس( عمــل عمــلت )مــا( )نــال مــا(
    .)٢( القول مقول والجملة محال مرفوع لفظا مجرور ما اسم )محيص(و

عــدم نفــع الــصبر أو الجــزع للكــافرين يــوم : ســمية تــدل علــى تقــرر أمــر هــام وهــوالجملــة اإل   �
  .�القيامة، فليس لهم مهرب أو منجى من عذاب اهللا 

  :ناسبة الفاصلةم
 عن  تبيين  مستأنفة  وهي  ،استكبروا  الذين  كالم  من mmmm������v��u��t���s��r��v��u��t���s��r��v��u��t���s��r��v��u��t���s��rllll وجملة(   

 فـأرادوا العـذاب، مـن للخـالص تطلبـاً  يجزعـون أم أيـصبرون المـستكبرين يـستفتون الـضعفاء من سؤال
 لتعليــلا موقــع واقعــة،وهي العــذاب مــن نجــاة فــال صــبر، وال جــزع يفيــدنا ال: يقولــون ذلــك مــن تأييــسهم
  .)٣()  والصبر الَجزع فسواء نجاة وال محيص ال حيث أي االستواء، لمعنى

  .وهكذا أبرزت الفاصلة المعنى المراد بكل وضوح   
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  : التفسير اإلجمالي��������

 النـار، النـار أهـل ويـدخل الجنـة، الجنة أهل ويدخل العباد، بين قضاءه � اهللا يتم أن وبعد  
 اهللا إن: لهـم فيقول حسرتهم، إلى وحسرة حزنهم، إلى حزنا ليزيدهم النار، أهل في خطيبا إبليس يقوم

 وكــان رســله، وصــدقتم بــه، آمنــتم إن سالمةوالــ بالنجــاة ووعــدكم رســله، لــسان علــى الحــق وعــد وعــدكم
 وقد  إليه، ودعوتكم به، وعدتكم فيما حجة وال دليل لي يكن ولم فأخلفتكم، فوعدتكم أنا أما ،حقا وعده

 من  فيه أنتم ما إلى فصرتم واتبعتموني الرسل فخالفتم لكم، ووسوست دعوتكم أن بمجرد لي استجبتم
                                      

  ).٢٤٢٤- ٢٤٢٣/ ١(محمد سيد طنطاوي : التفسير الوسيط :  انظر)(1
  ).٢/١٣٠(دعاس :  إعراب القرآن الكريم)(2
  ).١٣/٢١٧(ابن عاشور : التحرير والتنوير:  انظر)(3



   ١٥٩

 ممـا منقـذكم وال بمغيـثكم، اليـوم أنـا فمـا ذنـبكم، الذنب ألن فسكمأن ولوموا اليوم، تلوموني فال العذاب،
 عــز هللا شــريكا أكــون أن جحــدت وٕانــي فيــه، أنــا ممــا مغيثــي وال منقــذي وال بنــافعي أنــتم ومــا فيــه، أنــتم

 الحــق، عــن إعراضــهم فــي الظــالمين إن: إبلــيس لهــم يقــول ثــم ،الــدنيا فــي فيــه أشــركتموني فيمــا وجــل
    .)١( أليم عذاب لهم الباطل، وٕاتباعهم

   ���ª��©®��¬��«��ª��©®��¬��«��ª��©®��¬��«��ª��©z�z�z�z»��¬��®����...}}}} :تحليل الفاصلة

 متعلّـق) لهـم (اليـاء النـصب وعالمـة منـصوب إنّ  اسم) الظالمين (ونصب توكيد حرف) إنّ (  
    .)٢( مرفوع لعذاب نعت) أليم (مرفوع مؤّخر مبتدأ) عذاب(تقديره كائن،  مقّدم بخبر
  .المين في العذاب األليم بسبب ما قدمت أيديهمسمية المؤكدة تدل على استقرار الظالجملة اإل �

  :مناسبة الفاصلة
 فـي المحكـي إبلـيس قـول جملـة مـن يكـون أن ويحتمـل ،� اللّـه قـول من األظهر في هذا(   

 عــن إعراضـهم فـي الكـافرين إن: والمعنــى واإلغاثـة، اإلعانـة عـن الكفــار أولئـك ألطمـاع قطعـا القـرآن
 في  وساوسه  من  الشيطان تبرؤ إلى الناس تنبيه والمقصود، مؤلم عذاب لهم الباطل، وٕاتباعهم الحق،
  .)٣( ) الموقف أهوال وتذكر الحساب، ليوم االستعداد على وحضهم الدنيا،

  .أن الفاصلة بينت وأظهرت المعنى المراد بصورة رائعة وبديعةيرى الباحث و   
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  : التفسير اإلجمالي
 أن ، ومعلــومبالفعــل دخلوافــ لهــم؛ الجنــة أبــواب فتحــوا الُموكلــون والمالئكــة إْذنــًا؛ أدخلهــم فــاهللا  
 ِمّنـا وكـل ؟ يـدوم ال أم يـدوم وهـل ُينغـصه، مـا هنـاك الـدنيا فـي تـنعم كـل ولكـن التنعم؛ يحب اإلنسان

 فـــاألمر ونعيمهـــا اهللا جنـــة أمـــا ،المـــوت بحكـــم تركـــوه أو ،منهـــا ُنـــِزع ثـــم م؛نعـــي فـــي عاشـــت أناســـاً  رأى
 الجنـة  وتحية،اهللا من بإذن دائمٌ  الجنة في الخلودَ ، فتفوته وال يفوُتك ال هناك النعيم أن ذلك مختلف؛

 أو الماضــي مـن ُمنغــصاتٍ  فيـه تجـد لــن الجنـة فــي فالـسالم إنـسان، كــل أمـنُ  الــسالم ألن الـسالم هـي
  . )٤( الكون في حولك ما كل مع وتنسجم المستقبل؛ أو ضرالحا

                                      

  .بتصرف) ١/١٧٧٣(أسعد حومد :  أيسر التفاسير)(1
  ).١٣/١٨٠(محمود صافي :  الجدول في إعراب القرآن)(2
   ).١٣/٢٣٨(وهبة الزحيلي :  التفسير المنير)(3
  ). ٤٦٦٩- ١/٤٦٦٨(تفسير الشعراوي :  انظر)(4



   ١٦٠

   �����Â��Á���À¾��½��¼��»Â��Á���À¾��½��¼��»Â��Á���À¾��½��¼��»Â��Á���À¾��½��¼��»z�z�z�z ...}}}} :تحليل الفاصلة

 ومجــرور جــار )بــإذن(حــال منــصوب وعالمــة نــصبه اليــاء ألنـه جمــع مــذكر ســالم ) خالـدين(  
    .)١( تحيتهم خبر )سالم(و حال )فيها(و مبتدأ )تحيتهم(إلذن مضاف )ربهم)(أدخل(ـب متعلقان

سمية تدل على اسـتمرار الـسعادة علـى المـؤمنين فـي جنـات النعـيم بمـا ينـالون مـن الجملة اإل   �
   .�الخلود، وتجدد التحية بالسالم عليهم من المالئكة، ومن بعضهم بعضًا، ومن اهللا 

  :مناسبة الفاصلة
 مـؤمنينال أحـوال شـرح، الكثيـرة اآليات من تقدم بما األشقياء الكفار حال � اهللا شرح لما(   
 صـلاحفـي ثـواب المـؤمنين  والتعظـيم، الجزيـل العظـيم الثـواب مـن اآلخـرة فـي لهـم أعـد ومـا، السعداء

 الثاني، بإنعامه  اهللا من تفضالً  كانت إنما المنافع تلك ألن ����zzzz½��¾½��¾½��¾½��¾}�}�}�}�: قوله أحدهما وجهين من
 أو بهـا يهمتحيـ المالئكـة أو الكلمـة بهـذا بعـضاً  يحيي بعضهم أن فيحتمل  Â��Á���ÀÂ��Á���ÀÂ��Á���ÀÂ��Á���À����zzzz}�}�}�}� :قوله
 السالم ألن اآلفات جميع من سلموا الجنة دخلوا لما أنهم المراد يكون أن ويحتمل، يحييهم � الرب
  .)٢( ) السالمة من مشتق

                                      

  ).٥/١٨٦(دين الدرويش محي ال:  إعراب القرآن وبيانه)(1
  ).٤/٤٠(الخازن : لباب التأويل في معاني التنزيل:  انظر)(2



   ١٦١

�]٢٧-٢٤:اآليات[ :المقطع السابع � �� �� �� �
� �� �� �� �

  مثل الكلمة الطيبة والكلمة اخلبيثة
�w 9p ": قال تعالى  �L�- �� 9n�� �� ��& �' � �Â �R�6 �� �	 �. � ���= �k ( �X �8 �	 �� �� �E�7( �¢ ( �X �- �u�= mp�$ 6 �w my �	 �� ���� 9p�$ 6

 �� �� ���&/?Y 1 ��� �	 �� �F�) �� �� �X �- �4�� ��(��-�� �T(�� ���Q& ��& �' � �®�� �� ( �  � �� �� �U���7 m# �A �d �� ( �X �- ���= �± ���./?a 1
 �E���) �V& mp��6�$ �[ my �	 �� ���� mp��6�$ �[ mp �L�- �� �d�� �� �� m�& �	 �: � �� ( ��� ( �� �� ���Q& �h �2 �� � ��/?i 1 �� �F��& ��& �E $�� ��

 ��( �� �� ( �� ��& �d�4 �
 �� �� �#��%(�~�& ��& Dd ���� �� �y �	 �[�£& �k �� (�6 �� DO�& �y(�6 �t& �k �E�7(���& �T �2 �3�(�7 &2�� ���+/?lJK 1   

���ÍÌËÊ��É��È��ÇÆ��Å��Ä�ÍÌËÊ��É��È��ÇÆ��Å��Ä�ÍÌËÊ��É��È��ÇÆ��Å��Ä�ÍÌËÊ��É��È��ÇÆ��Å��Ä�������������Î���Î���Î���Î����Ñ��Ð��Ï����Ñ��Ð��Ï����Ñ��Ð��Ï����Ñ��Ð��Ï}}}} : قوله تعالى-١٦

��Ò��Ò��Ò��Ò��������M���L��K���J��I��H�F��EDC��BAM���L��K���J��I��H�F��EDC��BAM���L��K���J��I��H�F��EDC��BAM���L��K���J��I��H�F��EDC��BAzzzz 
�]٢٥-٢٤:إبراھيم[ �� �� �� �

  : التفسير اإلجمالي
 الباطــــل وكلمــــة الطيبــــة، الحــــق لكلمــــة مــــثال اهللا ضــــرب كيــــف -اإلنــــسان أيهــــا- تعلــــم ألــــم(   
 فــــى بجــــذورها ضــــارب أصــــلها المنفعـــة، حــــسنة شــــجرة مثــــل الفائـــدة الحــــسنة الكلمــــة فجعــــل الخبيثـــة،
 خالقهـا، بـإرادة إلثمارهـا اهللا؛ عينـه وقـت كـل ثمرها تعطى، السماء جهة إلى مرتفعة وأفنانها األرض،

 وقــت، كــل وثوابــه بركتــه وينــال اهللا، إلــى يــصعد وعملــه المــؤمن، قلــب فــى ثابتــة التوحيــد كلمــة كــذلك
    .)١()  فيؤمنوا ليتعظوا بالمحسوسات المعاني فيشبه للناس، األمثال اهللا ويبين

   ����M���L��K���J��I��HM���L��K���J��I��HM���L��K���J��I��HM���L��K���J��I��Hzzzz...}}}} :تحليل الفاصلة

لفـــظ الجاللـــة فاعـــل مرفـــوع ) اهللا(فعـــل مـــضارع مرفـــوع بالـــضمة ) يـــضرب (ةاســـتئنافي) الـــواو(  
لعل )  لعلهم) (يضرب(جار ومجرور متعلق بـ) للناس(مفعول به منصوب بالفتحة ) األمثال(بالضمة 

ضمير متصل ) الواو(ون وفعل مضارع مرفوع بثبوت الن) يتذكرون(حرف مشبه بالفعل يفيد الترجي 
ضـمير الغـائبين مبنـي علـى الـسكون فـي ) هم(في محل رفع فاعل والجملة في محل رفع خبر لعل و

    .)٢() لعل(محل نصب اسم 

                                      

  ).١/٤٢٠ (األزهر علماء من لجنة: المنتخب تفسير )(1
  ).٦/٣٦(بهجت صالح :  اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل)(2



   ١٦٢

فعليـــة تـــدل علـــى تجـــدد وتكـــرار ضـــرب اهللا األمثـــال للنـــاس لعـــل ذلـــك يكـــون داعيـــا لهـــم الجملـــة ال �
  .لمتجددةللتذكر واالتعاظ بآيات اهللا وعبره المتكررة وا

  :مناسبة الفاصلة
 �يرى الباحث أن الفاصلة هنا تؤدي المعنى بطريقة متناسقة، وذلك من استخدام المـولى   
يعلمـــون أو يؤمنـــون أو يوقنـــون، فلمـــاذا كـــان هـــذا : دون غيرهـــا مـــن األلفـــاظ مثـــل) يتـــذكرون(للفظـــة 

جزة ولكنهـا مبينـة للمعنـى االستخدام ؟ يجيبنا عن هذا التـساؤل اإلمـام الزمخـشري بعبـارة مختـصرة مـو 
  .)١() ألن في ضرب األمثال زيادة في اإلفهام والتذكير وتصوير المعاني : ( بطريقة جميلة فيقول

��������������Z��Y��X��W��V��U��T��S��R���Q����P��O���[��Z��Y��X��W��V��U��T��S��R���Q����P��O���[��Z��Y��X��W��V��U��T��S��R���Q����P��O���[��Z��Y��X��W��V��U��T��S��R���Q����P��O]���}�}�}�}� : قوله تعالى- ١٧
���m�k��j��ig��f��e���d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]���m�k��j��ig��f��e���d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]���m�k��j��ig��f��e���d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]���m�k��j��ig��f��e���d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]

��p��o��n��p��o��n��p��o��n��p��o��nzzzz ���� ] ٢٧- ٢٦:إبراهيم[� �� �� �� �
  : ير اإلجماليالتفس

 الظلـم فـي الـسوقي الكـالم مـن قاربهـا ومـا الكفـر كلمـة وهي صفتها :أي الخبيثة الكلمة ومثل  
 اسـتقراروال  ثابـت أصـل لهـا ولـيس واستؤصـلت، اقتلعت ،الرائحة ضاّرة خبيثة الطعم، كشجرة ونحوه،

 يغنــي وال شــيء، بيــده يــستقر ال فالكــافر والعــصاة، الكــافرون هــم الخبيثــة الكلمــة وأصــحاب ، دوام وال
 ووقــت اإلنــسان، حيــاة مــدة أي الــدنيا، فــي اإلخــالص بكلمــة اإليمــان أهــل يثّبــت � واهللا كفــره، عنــه

 اهللا يمنـع أي الظـالمين اهللا ويـضلّ  ،اهللا علـى العـرض عنـد يثّبـتهم القيامـة يـوم وفـي ،القبر في السؤال
 األهـــواء مـــع وتجـــاوبهم لإليمـــان، هماســـتعداد لعـــدم وضـــاللهم يتـــركهم أو بثوابـــه، الفـــوز عـــن الكـــافرين
 بعـض، وٕاضـالل بعـض هدايـة مـن يـشاء، مـا اهللا يفعـل الفـريقين، فـي المطلقـة المـشيئة وهللا.والشهوات

    .)٢( والسلطان الملك حق من بماله عمال

   ������p��o��n���m��p��o��n���m��p��o��n���m��p��o��n���mzzzz...}}}} :تحليل الفاصلة

 بــه مفعــول موصــول ماســ )مــا( )يــشاء مــا( معطوفــة والجملــة وفاعلــه مــضارع )اللــه لُ ويفعــ(  
   .)٣( صلة والجملة مستتر فاعله مضارع )يشاء(

يفعــل مــا ( المطلقــة علــى فعــل األشــياء فالتركيــب �الفعليــة تبــين بوضــوح قــدرة اهللا الجملــة    �
  . يدل على أنه ال يوجد هناك أمر مستعص على قدرته وتصرفه سبحانه) يشاء

  

                                      

  ).٢/٤٢٣( الكشاف )(1
  ).١١٩٦-٢/١١٩٥ (وهبة الزحيلي: التفسير الوسيط:  انظر)(2
  ).٢/١٣٢(دعاس  :  إعراب القرآن الكريم)(3



   ١٦٣

  :مناسبة الفاصلة
كل من يزعم أن ما يجري في هذا الكون غير منوط بمشيئة  يرد �الفعل المطلق هللا وهذا   

 مـــشيئته توجبـــه حــسبما آخـــرين بعـــض وٕاضــالل بعـــض تثبيــت مـــن( يفعـــل مــا يريـــد أن �اهللا، فللــه 
 وتربيـة الفخامـة مـن الموضـعين فـي الجليـل االسـم إظهـار وفـي لذلك، المقتضية البالغة مكَ للحِ  التابعة
 صـدور مبـدأ فـإن واإلضـالل التثبيـت مبـادئ فـي بالتفاوت يذاناإل من فيه ما مع يخفى ال ما المهابة

  .)١( )اآلخر صدور مبدأ هو ما غير العال صفاته من � عنه منهما كل
وهكذا يظهر جليًا كيف أدت الفاصلة دورها في إبراز المعنى منها بعـد الـسياق الـذي أعقبتـه   

  .بصورة واضحة

�]٣١-٢٨:اآليات[ :المقطع الثامن � �� �� �� �
� �� �� �� �

  وأمر املؤمنني بالصالة واإلنفاق افرين، تهديد الك
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 ��(���&/I| 1 ���= �d�$ �: � �� 9p�6�� �n �8 �� & 5 �� �� �G(�� �: �© �� (� �  &2 �3 �
�� �� �� �y �n �C�& &2 �L6 �3 �� &2�� ���+ �� �F��& ���c(�$ �4�� �d �:
 �T �n �[ �Z �� ��6�� �}�6 �7 �Z �� �2 �� � �±�e ��/I0JK 1   

ـــــــــه تعـــــــــالى-١٨ `��`��`��`������������z��y��x��w��v��u��t��s}��|��{��~��������z��y��x��w��v��u��t��s}��|��{��~��������z��y��x��w��v��u��t��s}��|��{��~��������z��y��x��w��v��u��t��s}��|��{��~��}�}�}�}� : قول
��d���ca��d���ca��d���ca��d���ca������q��p��o��n���mk��jihgf����q��p��o��n���mk��jihgf����q��p��o��n���mk��jihgf����q��p��o��n���mk��jihgf��

rrrrzzzz] ٣٠-٢٨:إبراهيم[� �� �� �� �
  : التفسير اإلجمالي

 إلـى رسـوله دعـوة في الممثلة اهللا لنعمة تنكروا لقد! القومُ  هؤالء تصرف فيك وتعلم تر لمأ(   
 التـي القـصة تلـك مـشاهدَ  علـيهم القـرآن عـرض وقـد ،همقـبلَ  بمـن حـل  مـا رأوا مـا بعـد ونبذوها، اإليمان

 دارَ  قــومهم مــن أتبــاَعهم وأنزلــوا ،كفــراً  إيــاهم الرســول دعــوة بنعمــة والاســتبد لقــد ،الــسورة هــذه فــي مــرت
 نظــراَء، العبــادة فـي الواحــدِ  هللا وجعلـوا، والقــرار المنـزل وبــئس َحرهـا ويقاُســون يـدُخلونها جهــنم الهـالك،

                                      

  ).٩/٣٦٣(األلوسي:  روح المعاني: انظر)(1



   ١٦٤

 الــذي األجـلِ  إلــى الحيـاةِ  هــذه فـي قلــيالً  تمّتعـوا الرســول، أيهـا لهــم فقـل القــويم دينـه عــن النـاس لُيـضلوا
    .)١()  جهّنم إلى ومصيرُكم وعاقبُتكم لكم، اهللا هقّدر 

   ����r��q��p��o��n���mr��q��p��o��n���mr��q��p��o��n���mr��q��p��o��n���m����zzzz...}}}} :تحليل الفاصلة

 فاعــل) الــواو(و النــون حــذف علــى مبنــي أمــر فعــل) تمّتعــوا ()أنــت( والفاعــل أمــر فعــل) قــل(  
 مـضاف ضـمير) كـم(و منـصوب إنّ  اسم) مصيركم ( ناصببالفعل مشّبه حرف) إنّ  (تعليلّية) لفاءا(

    .)٢( إنّ  بخبر متعّلق ومجرور جار) النار إلى (إليه
الفعليــة تـــدل علــى تجـــدد األمــر بـــالتمتع فــي هــذه الـــدنيا وهــذا األمـــر موجــه للكـــافرين الجملــة    �

  . الن قرارهم نهاية سيكون إلى النارالمغترين بالحياة الدنيا وذلك تبكيتا لهم
  :مناسبة الفاصلة

الفاصلة هنا تبين مـدى الحـسرة التـي سـينالها المجرمـون يـوم الحـساب يـوم العـرض علـى اهللا   
، فإنهم لطالما اعرضوا عن الحق، وزينـوا ألتبـاعهم أنهـم علـى الحـق وغيـرهم مـن المـؤمنين علـى �

يه من زيـف وانحـراف عـن الجـادة إال يـوم القيامـة، يـوم ضالل، ولكنهم ال تظهر لهم حقيقة ما هم عل
أن يزيــدهم اهللا حــسرة علــى حــسرتهم، ويقــول لهــم حــال وجــودهم فــي الــدنيا تمتعــوا بمــا زادكــم اهللا مــن 
وسائل الراحة والتـنعم علـى قـدر مـا تـستطيعون، ولكـن األمـور بخواتيمهـا، وخـاتمتهم خاتمـة سـوء، وال 

 سيكون إلى الهالك، وهذا األمر ال يفطنه الغافلون عن منهج اهللا، راحة وال تنعم لمن علم أن مصيره
فسبحان من يمهل وال يهمل، وهنا نداء إلى كل من أغرته الـدنيا وزينـت لـه األعمـال الباطلـة أن هـذه 
الــدنيا أيــام وتنقــضي وليــست بــدار قــرار واآلخــرة هــي الملتقــى، ويــوم القيامــة يجــد كــل إنــسان جــزاء مــا 

  .  مهرب من وعد اهللا وعذابه لمن لم يجعل زاده في هذه الدنيا تقوى اهللا ومخافتهعمل، فال مفر وال

                                      

  ).٢/٢٩٠(مناع القطان :  تفسير القرآن)(1
  ).١٣/١٨٩(محمود صافي :  الجدول في إعراب القرآن)(2



   ١٦٥

��z��y��x��w���v��u��t}��|��{��~������¡����z��y��x��w���v��u��t}��|��{��~������¡����z��y��x��w���v��u��t}��|��{��~������¡����z��y��x��w���v��u��t}��|��{��~������¡��}�}�}�}� : قوله تعالى- ١٩
����©��� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢����©��� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢����©��� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢����©��� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢zzzz ] ٣١:إبراهيم[� �� �� �� �

  : التفسير اإلجمالي
 وهــي الــصالة يقيمــوا بــأن لقــه،خ إلــى واإلحــسان بحقــه، والقيــام بطاعتــه العبــاد آمــًرا � يقــول  

 وخــشوعها وركوعهــا وحـدودها، وقتهــا علــى المحافظـة: بإقامتهــا والمــراد لـه، شــريك ال وحــده اهللا عبـادة
 أنفـسهم لخـالص ذلـك إلـى وليبـادروا ،سـرًا وجهـراً  الزكوات، بأداء اهللا رزقهم مما ينفقوا وأن، وسجودها

 بمـلء افتـدى ولـو فديـة، وال بيـع أحـد  فيـهينفـع الذي الـ القيامـة، يـوماليوم المرتقب وهـو قبل أن يأتي 
   .)١( كافراً  اهللا لقي إذا أحد شفاعة وال أحد صداقة ينفعه وال وجده، لو ذهباً  األرض

���©�����...}}}} :تحليل الفاصلة �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡����©��� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡����©��� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡����©��� �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡���zzzz   

 فاعــل )يــوم(و) قبــل(ـلــ مــضاف مــصدر حيزهــا فــي ومــا )نأ(و )ينفقــوا(ـبــ متعلقــان )قبــل مــن(  
    .)٢( بيع ال على عطف )خالل ال(و خبر )فيه(و مبتدأ )بيع(و للجنس نافية )ال(و )يأتي(

شــبه الجملــة هنــا توضــح الوقــت الــذي يجــب أن تكــون فيــه إقامــة الــصالة واإلنفــاق أال وهــو    �
  .الدار الدنيا حتى يكون هذا ذخر يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم

  :الفاصلةمناسبة 
 بين الدنيا واآلخرة من حيث المجازاة على األعمال بالثمن أو المقابل ففي �هنا يفرق اهللا   

ــدنيا   مهــاداة وفــي مثلــه، ليأخــذوا بــدالً  فيعطــون المعاوضــات، عقــود فــي أمــوالهم يخرجــون النــاس (ال
 إال يفعلـــه فـــال خالـــصاً  اهللا لوجـــه اإلنفـــاق وأّمـــا، منهـــا خيـــراً  أو أمثالهـــا بهـــداياهم واليـــستجر  األصـــدقاء
 ال: أي ،-يــوم القيامــة-خــالل وال فيــه بيــع ال يــوم فــي بدلــه ليأخــذوا عليــه فبعثــوا ص،لــالخُ  المؤمنــون

 ينتفـع وٕانمـا والمكارمـات، المعاوضـات مـن أمـوالهم بـه ينفقـون بمـا وال ة،بمخالـ وال بمبايعـة فيـه انتفاع
  .)٣()  اهللا لوجه باإلنفاق فيه

  

                                      

  ).٤/٥١٠(تفسير ابن كثير :  انظر)(1
  ) .٥/١٩٣(محي الدين الدرويش :  إعراب القرآن وبيانه)(2
  ).٢/٥٢٢(الزمخشري : الكشاف:  انظر)(3



   ١٦٦

  ]٣٤-٣٢:اآليات[ :سعالمقطع التا �
  

  ���� وجود اهللا األدلة على
  

&*� ": قال تعالى �	 �L���& � �� ���7 �� �	 �[�e �� 9�( �� �� �� ���& � �� �T �< �� �= �� �� ���Q& �� �*& �� �� ���& ���- �[ � �F��& ��&
 �� �	 �� �S �� �; �	 ���e�7 �	 �@�$�& �k �� �	 ���)�� �,�- �
�& �� ���� �	 �� �S �� �� ���� ( 9: �© �� ��(� �¶�Q& �� ��/I? 1 �� ���� �	 �� �S ��

 ��( �X���& �� �d�6 �-�& �� ���� �	 �� �S �� � �#�$�j& �c �	 �L �3�& �� �M �L ���&/II 1 &� DO�4�. ���> �� �;2 �L�)���e �S ( ��  d �� � �� �� ��(�.�+ ��
 ��( �
 �� ��2�-�~�� ��( ���� �É& ���> ( �G2 �C� �² �Z ��& �p �L �4��/IY JK 1  

ــــ-٢٠ ــــالى قول ��}�}�}�}� :ه تع �̧�¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄��®��¬��«�� �̧�¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄��®��¬��«�� �̧�¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄��®��¬��«�� �̧�¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄��®��¬��«
��Ç��Æ����ÅÃ�����Â��Á���À��¿��¾��½»��º��¹��Ç��Æ����ÅÃ�����Â��Á���À��¿��¾��½»��º��¹��Ç��Æ����ÅÃ�����Â��Á���À��¿��¾��½»��º��¹��Ç��Æ����ÅÃ�����Â��Á���À��¿��¾��½»��º��¹�����������Ê��É���Ê��É���Ê��É���Ê��É

��ÒÑÐÏÍÌË��ÒÑÐÏÍÌË��ÒÑÐÏÍÌË��ÒÑÐÏÍÌË������������������������I��H��GEDCBAI��H��GEDCBAI��H��GEDCBAI��H��GEDCBA������������
Q��P��O��N�L��K���JQ��P��O��N�L��K���JQ��P��O��N�L��K���JQ��P��O��N�L��K���Jz�z�z�z� ����]٣٤-٣٢:إبراهيم[� �� �� �� �

  : التفسير اإلجمالي
 العبـاد علـى بتوجـ التـي واآلفاق األنفس في المنصوبة األدلة إلى الخلق نظر � اهللا يلفت  
 لهـم حـث ذلـك في ليكون عليهم أغدقها التي العظيمة النعم ويعدد طاعته، ودوام شكره، على المثابرة

 بـه فأحيـا مطـراً  الـسماء مـن وأنـزل واألرض، الـسماوات لهـم خلـق هإنـ: � فقـال والتفكر، التدبر على
 اإلنـسان، لمنفعـة والمراكـب الـسفن وسـخر واألشـكال، األلـوان مختلفـة والثمـار الـزروع وأخرج األرض،
 وسـخر، للعبـاد ومنـافع رزق فيـه ذلـك وكـل ،بمنافع كثيرة كـذلك األنهار وسخر لحملها، البحر وسخر
 وهيـأ ،وقـصراً  طـوالً  ويتفاوتـان يتعاقبـان، والنهـار الليـل وسـخر الحركـة، دائمـي والقمـر، الشمس للناس

 عـاجز واإلنـسان تحـصى، وال تعـد ال الناس على اهللا ونعم أحوالكم، جميع في إليه، تحتاجون ما لكم
 نعمــه، علــى اهللا بــشكر اإلنــسان يقــوم أن مــن وبــدالً  ،بـه عليــه أنعــم مــا علــى هللا الــشكر يــؤدي أن عـن
    .)١( للنعمة الكفران كثير ظلوم فهو ،أو يشكر غير اهللا عليها النعم، هذه يكفر فإنه

                                      

  ).١٧٨٥- ١/١٧٨٣(أسعد حومد : أيسر التفاسير:  انظر)(1



   ١٦٧

   ������Q��P��O��N��Q��P��O��N��Q��P��O��N��Q��P��O��N��������zzzz...}}}} :تحليل الفاصلة

) الــــالم(منـــصوب بالفتحـــة ) إن(اســـم ) اإلنـــسان(وكيـــد ونـــصب مـــشبه بالفعــــل حـــرف ت) إن(  
     .)١(مرفوعان بالضمة وهما من صيغ المبالغة ) إن(خبران لـ) ظلوم كفار(مزحلقة للتوكيد و

  .سمية تبين ثبات صفتي الظلم والكفران لإلنسان كصفات مالزمة لهالجملة اإل �
  :مناسبة الفاصلة

 فـي المـستعمل اإلنكـاري االسـتفهام لمعنى تأكيد ��P��O��N��P��O��N��P��O��N��P��O��N��Q��Q��Q��Q��������zzzz}�}�}�}� وجملة(   
}�}�}�}�: � قولـه فـي الـذي مثـل المـشرك، هـو فاإلنـسان ،عنهـا فـصلت فلـذلك ُكفرًا، النعمة تبديل تحقيق

����V��U���T��S��R��Q��P��O����V��U���T��S��R��Q��P��O����V��U���T��S��R��Q��P��O����V��U���T��S��R��Q��P��Ozzzz ]وصـــــيغتا، القـــــرآن فـــــي كثيـــــر اســـــتعمال وهـــــو ،]٦٦:مـــــريم 
��K���J��I��H��G��K���J��I��H��G��K���J��I��H��G��K���J��I��H��G}�}�}�}�: قولــه مــن مفــادال الــنعم كثــرة اقتــضاهما ��Q��P��Q��P��Q��P��Q��P��������zzzz}}}} فــي المبالغــة
�L�L�L�L��������zzzz، ال مـا وعبـدوا المـنعم عبادة عن أعرضوا إذ بها الكافرين كفر يكثر النعم كثرة بمقدار إذ 

  .)٢( ) غيره يعبدون وال اهللا نعم يجحدون فال المؤمنون فأما ،�شيئاً  عنهم يغني
ق الـذي وردت فيـه، فهـي يرى الباحث أن الفاصلة هنا متمكنة في مكانهـا متناسـقة مـع الـسيا  

  .تبرز المعنى في صورة واضحة

                                      

  ).٦/٤٥(بهجت صالح :  اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل)(1
  ).١٣/٢٣٧(ابن عاشور :  التحرير والتنوير)(2



   ١٦٨

  ]٤١-٣٥:اآليات[ :المقطع العاشر �
  

   مستقبل البيت احلرام����دعاء إبراهيم 
  

��)�� " :قال تعالى �u�Q& �O�$ �4 �� ���= ���� �7 �� ����$�� �V& �� (9� ���+ �O �-�$�& & �F �G �d �4 �V&  ' �� ��6 �G& �	 �7�> �T( �: �U�> ��/Ia 1
 � �¶�>  ' �� ��6 �A �� ��2 �
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 �V( �� �y �n �C�& &2 �L6 �3�6�� (�� �7 �� �� �	 �@�%& �,�)�6 �7 �O�� �8 m¹ �� �© ��U � �¥ �� mc& �2�7 ��) ��  � �U � �� �E�� �� �S�=  P�> (�� �7 �� �d �4
 ��� �	 �� ���� �� �X �- �4�� �*& �	 �L���& � �� �� �X �: �© ��& �� �� �X�6���> � �2� �Ã ��(���& � �� 9y �O�� ���=/Il 1 ( �� ���- �4 �. �,���> (�� �7 ��

 �� �� ���& �k �Z �� �� ���Q& �k m� � �ª � �� ��& �\ �8 � �
� �v ( �� �� ��- �4 �� ( �� �� � �
 ����/Is 1 ��& �� �O �L �t& �r �G �� � �F
 ��( �8 DO�& �}6 �L ����  ! �� ���> �h( �@ �S�> �� �d6 �8 �� �S�> � �����& �\ �8 �W/Ix 1 � �� �� �y �n �C�& ��6 �3 �� ��� �- �4 �V&  ' ��

 ��( �8 �c �d�$ �3 �. �� (�� �7 �� ��) ��  � �U/Y| 1 �� �t& ��2�3 �� �� �2 �� �#�� �� �� �L�-�� �� �� �O��& �2�� �� �W �	 �
 ��& (�� �7 �� �'(/Y0JK 1   

��_��}�}�}�}� : قوله تعالى-٢١ �̂�]���\��[��Z��Y��X��W��V���U��T���S��_�� �̂�]���\��[��Z��Y��X��W��V���U��T���S��_�� �̂�]���\��[��Z��Y��X��W��V���U��T���S��_�� �̂�]���\��[��Z��Y��X��W��V���U��T���S
������������q�p��onmkjihfedcbaq�p��onmkjihfedcbaq�p��onmkjihfedcbaq�p��onmkjihfedcbazzzz  ]٣٦- ٣٥: إبراهيم [� �� �� �� �

  : التفسير اإلجمالي
 واسـتقرار، أمـن ذا بلدا مكة اجعل ربي: بقوله � إبراهيم دعا حين لقومك محمد يا واذكر  

ـــه يظلـــم وال دم، فيـــه يـــسفك ال ـــ أجـــاب وقـــد أحـــد، في ـــا وباعـــدني دعـــاءه، هالّل ـــادة مـــن وبنـــي رب ي  عب
 من  كثير األصنام بعبادة افتتن أنه ذكر ثم، التوحيد منهج على لك خالصة عبادتنا واجعل األصنام،

 والحـق، الهـدى طريـق عـن النـاس مـن كثيـر ضـالل فـي سـبباً  كانـت األصـنام إن رب يـا: فقال الناس
 وبتوحيــدك بــك اإليمــان فــي منهجــي علــى روســا واعتقــادي، دينــي فــي صــدقني فمــن ،عبــدوهن  حتــى

 وعــدم لـك التوحيـد مـن إليــه دعوتـه مـا يقبـل فلــم عـصاني ومـن وطريقتـي، ســنتي علـىفإنـه  الخـالص،
 فـي صـريح وهـذا التـي توفـق لهـا مـن تـشاء، بالتوبـة وترحمـه لـه تغفر أن على قادر فإنك بك، الشرك
    .)١( الكفار غير العصاة ألولئك والرحمة المغفرة طلب

                                      

  . بتصرف) ٢٦٢- ١٣/٢٦١(وهبة الزحيلي :  التفسير المنير)(1



   ١٦٩

   ���������q��p��o��n��m�k��j��i��h�����q��p��o��n��m�k��j��i��h�����q��p��o��n��m�k��j��i��h�����q��p��o��n��m�k��j��i��hzzzz...}}}} :تحليل الفاصلة

 للوقايــة )النــون(و مــاضفعــل  )ينــعتب( مبتــدأ جــازم شــرط اســم )مــن(و اســتئنافية الفــاء )فمــن(  
 )إن(و للجـــواب رابطـــة )الفـــاء( )فِإنـــه( المبتـــدأ خبـــر الجـــواب جملـــة مـــع والجملـــة بـــه مفعـــول )اليـــاء(و

 )صاِني عـــومـــن( المحـــذوف بـــالخبر متعلقـــان )يّنـــم( لـــشرطا جـــواب جـــزم محـــل فـــي والجملـــة واســـمها
 معطوفـة والجملـة وخبراهـا واسـمها )إن(عاطفـة و)الفاء( )رحيم غفور فإنك( تبعني من على معطوف

)١(.    
ـــدخول فـــي جماعـــة النبـــي لمـــن أدى واجـــب الجملـــة اإل   � ـــات صـــفة ال ـــدل علـــى ثب ـــا ت ســـمية هن

  .صى الرسول ممن هو على اإليماناإلتباع، وصفة الغفران والرحمة في حق من ع
  :مناسبة الفاصلة

هذه الفاصلة تبين مدى رحمة األنبياء بأقوامهم ومتبعيهم، وتبين خاصًة الدعوة الحانية التـي   
 لقومـه وأتباعـه بعـد أن ذكـر األصـنام وغوايـة عابـديها الـذين اتخـذوها � ربـه �دعا بهـا إبـراهيم 

 ويلتقــي إلــي ينتــسب منــي، فهــو بهــا يفتــتن فلــم طريقــي بــعت مــن فأمــا: ( ، فقــال�آلهــة مــن دون اهللا 
 تبـدو هـذا وفـي، إليـك أمـره فـأفوض مـنهم عـصاني مـن وأمـا ،العقيـدة آصرة الكبرى، اآلصرة في معي
 عـن ويحيـد نـسله مـن يعـصيه لمـن الهـالك يطلـب ال فهـو الحليم؛ األواه الرحيم العطوف إبراهيم سمة

 ويلقي، ورحمته � اهللا غفران إلى يكلهم إنما العذاب، يذكر ال بل العذاب؛ لهم يستعجل وال طريقه،
 إبـراهيم عنـه يكـشف فـال لمعـصية؛ا ظـل يتـوارى الظـل هـذا وتحت والرحمة؛ المغفرة ظالل الجو على
  .)٢(  )الحليم الرحيم �

��}�}�}�}� : قوله تعالى- ٢٢ �̀�_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s�� �̀�_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s�� �̀�_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s�� �̀�_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��s
��l��k��j��i��h����g��fedcba��l��k��j��i��h����g��fedcba��l��k��j��i��h����g��fedcba��l��k��j��i��h����g��fedcbazzzz ]٣٧:إبراهيم[� �� �� �� �

  : التفسير اإلجمالي
 إنـي ربنـا يـا: فقـال � إبـراهيم بهـا تـضرع التـي األدعيـة تلـك مـن آخر دعاء � حكى ثم  
 الــذي بيتــك مــن قريبــاً  زرع ذي غيــر بــوادٍ  لــه، ســيولد ومــن إســماعيل ابنــي وهــو ذريتــي بعــض أســكنت
 الـصالة ِإلقامـة ليتفرغـوا ،وأمنـاً  للنـاس مثابـةً  جعلتـه والـذي ،وتعظيمـاً  تـوقيراً  بـسوءٍ  لـه التعرض حرمت

 إلى  تحن  وقلوبهم الناس نفوس تجعل أن إلهي يا فأسألك ،وطاعتك بذكرك وليعمروه بيتك، جوار في

                                      

  ).٢/١٣٤(دعاس : ريم إعراب القرآن الك)(1
  ).٤/٤١١(سيد قطب :  في ظالل القرآن)(2



   ١٧٠

 مــا المختلفــة الثمــرات مــن بيتــك جــوار فــي وديعــة تــركتهم مــن وارزق إليــه، فرحــاً  وتطيــر المكــان، هــذا
    .)١( وعبادتك طاعتك في ومسارعة لك، شكراً  يزدادون الجزيل العطاء بهذا لعلهم يغنيهم

   ������l��k��j��i��h��l��k��j��i��h��l��k��j��i��h��l��k��j��i��hzzzz...}}}} :تحليل الفاصلة

 مـــن (بـــه مفعـــول ضـــمير) هـــم(و أنـــت والفاعـــل دعـــائي أمـــر فعـــل) ارزقهـــم (عاطفـــة) الـــواو(  
 نـصب محـلّ  فـي ضـمير) هـم(و ونـصب تـرجّ  حـرف) لعّلهـم) (ارزق(ـب متعّلق ومجرور جارّ ) الثمرات

    .)٢( فاعل) الواو(و عمرفو  مضارع) يشكرون (لعلّ  اسم
 لمــن تــركهم مــن �فعليــة هنــا توضــح تجــدد الطلــب للــرزق مــن نبــي اهللا إبــراهيم الجملــة ال   �

  .أهله بجانب الحرم
  :مناسبة الفاصلة

 أو فلـسطين من منبتة أرض نقل الدعاء هذا من مقصوده يكن لم � إبراهيم أن والظاهر  
   l��kl��kl��kl��kzzzz}�}�}�}� الثمرات من سبحانه يرزقهم أن � مقصوده وٕانما الشام قرى من قرية

 منـافع تحـصيل أن علـى بـه واسـتدل ،العبوديـة مراسـم سـائر وأداء الـصالة بإقامـة النعمة تلك  
 مـن � دعائـه فـي مـا يخفـى وال الطاعـات، وٕاقامـة العبادات أداء على بها ليستعان هي إنما الدنيا

 واســتجالب الرحمـة نزالـستــوا الحاجـة وعـرض الــضراعة قـوانين علـى والمحافظــة األدب حـسن مراعـاة
  .)٣( المسئول وٕاعطاء القبول حسن ابتغى من التي يجب أن يتعلمها كل الرأفة،

 وهـي تفيـد الترجـي والتمنـي، )لعـل ( ويرى الباحث أنه من خالل سياق اآلية نلمـح اسـتخدام   
لهـم  داعيـاً وهي هنا تفيد تمني إبـراهيم علـى اهللا أن يـرزق أهلـه وأهـل بلـده عنـد خروجـه عـنهم؛ وذلـك 

   .امتنان اهللا عليهم بالخيرإلى استدوام الشكر منهم على 

                                      

  ).٢٤٤٠-١/٢٤٣٩(محمد سيد طنطاوي : التفسير الوسيط:  انظر)(1
  ).١٣/١٩٩(محمود صافي :  الجدول في إعراب القرآن)(2
  .بتصرف) ٩/٣٩٦(األلوسي: روح المعاني )(3



   ١٧١

��z��y��x��w��v��t��s��r��qpo��n}����|��{��~�������z��y��x��w��v��t��s��r��qpo��n}����|��{��~�������z��y��x��w��v��t��s��r��qpo��n}����|��{��~�������z��y��x��w��v��t��s��r��qpo��n}����|��{��~�����}�}�}�}� : قولــــــــه تعــــــــالى-٢٣
¡¡¡¡zzzz] ٣٨:إبراهيم[� �� �� �� �

  : التفسير اإلجمالي
 الـــصالة لتقـــيم المحـــرم بيتـــه بجـــوار الـــساكنة لذريتـــه اهللا دعـــاء علـــى � إبـــراهيم ويعقـــب(   
ــم بتــسجيله الــدعاء علــى يعقــب، اهللا وتــشكر  توجــه مــن قلــوبهم فــي مــا علــى يطلــع الــذي � اهللا لعل
 إلـى القلـب توجـه هـو مـاإن  ،والمكـاء والتـصدية واألدعيـة المظـاهرات هـو القـصد فلـيس ،ودعـاء وشكر

    .)١()  السماء في وال األرض في شيء عليه يخفى وال والجهر السر يعلم الذي اهللا
   ��z��y��x��w��v����zzzz}����|��{��~�����¡��z��y��x��w��v}����|��{��~�����¡��z��y��x��w��v}����|��{��~�����¡��z��y��x��w��v}����|��{��~�����¡����...}}}} :تحليل الفاصلة

ــه علــى( مــضارع فعــل )يخفــى(و نافيــة )مــا(واســتئنافية ) الــواو(    متعلقــان ومجــرور جــار )الّل
 لــشيء صــفة )األرض فــي( محــال فاعــل لفظــا )مــن(ـبــ مجــرور )شــيء(و حــرف جــر)مــن( )يخفــى(ـبــ
    .)٢( )األرض في( على عطف )السماء في ال(عاطفة و) الواو(

سمية المنفيـة فـي هـذا الموضـع تـدل علـى اإلحاطـة التاّمـة لعلـم اهللا بكـل مـا يجـري جملة اإلال   �
  . ال يخفى عليه شيء ال في األرض وال في السماء�الكون الواسع فاهللا في هذا 

  :مناسبة الفاصلة
 مـن نفوسـنا تخفيه بما العليم هوحد � بيان أن اهللا أن في هذه الفاصلةطنطاوي  سيديرى و   

 يخفـى الهـو الـذي ف سـواء، إليـك بالنـسبة والمضمر الظاهر ألن أقوال، من وتظهره تعلنه وما ؛أسرار
 ذكـر وٕانما، غيرهما فى أم السماء فى أم األرض فى يءالش هذا أكان سواء األشياء، من يءش هعلي

  .)٣( الكون هذا فى ما بكل محيط � فعلمه وٕاال للناس، المشاهدتان ألنهما واألرض السماء
� �� �� �� �

                                      

  ). ٤/٤١٢(سيد قطب :  في ظالل القرآن)(1
  ).٥/١٩٩(محي الدين الدرويش : وبيانه إعراب القرآن )(2
  .بتصرف) ١/٢٤٤١: ( التفسير الوسيط)(3
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  ]٣٩:إبراهيم[
  : التفسير اإلجمالي

 علـىالولـد  لـي وهـب الحمـد هللا الـذي: فقـال إليـه الواصـلة نعمـه بعـض علـى � اهللا حمـد ثم  
 أجابـه إذا: كالمـه سـمع قولهم من الدعاء لمجيب ربي إن ، الولد عن ويأسي، امرأتي وسن سني كبر

    .)١( يدعوك لمن الدعاء إجابة لكثير إنك: والمعنى مقتضاهب وعمل به واعتد

��°��±�...}�}�}�}� :تحليل الفاصلة �̄�®�±��°�� �̄�®�±��°�� �̄�®�±��°�� �̄�®zzzz   

 اسم إن منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل )ربي( حرف توكيد ونصب مشبه بالفعل )إن(  
 ضــمير متــصل فــي محــل جــر )اليــاء(يــاء المــتكلم منــع مــن ظهورهــا اشــتغال المحــل بحركــة اليــاء و

 مــضاف إليــه )الــدعاء( مرفــوع بالــضمة  خبــر إنّ )ســميع( مزحلقــة )الــالم( )لــسميع الــدعاء(ة باإلضــاف
  . )٢(مجرور بالكسرة 

 المؤكـــدة هنـــا تـــدلل علـــى اســـتجابة اهللا للـــدعاة الســـتقرار صـــفة الـــسمع عنـــده ســـميةالجملـــة اإل   �
  . سبحانه حتى لما يجول في خلجات صدور عباده

  :مناسبة الفاصلة
 لــيس ذلــك وأن دعوتــه إجابــة يرجــو وكــان التوحيــد إقامــة وهــو يهمــه مــا َألَهــمّ  اهللا دعــا لمــا(   

 الِكَبـر إبـان فـي ولـَدْين له وهب أن وهو يسأله كان بما عليه اهللا نعمة بباله خطر اهللا أمر في َبعجبُ 
 أي مجيـب، أي الـدعاء، سـميع بأنـه عليـه وأثنـى ذلك على فحمده اهللا فناجى الوالدة من اليأس وحين

 َموقـع مناسـبة فهـذا ،سـلفاً  دعوتَـه أجاب كما هذه دعوته إلجابة تمهيداً  ذاتيًا، وصفاً  باإلجابة متصف
��°��±}�}�}�}� :قوله بقرينة قبلها ما بعد الجملة هذه �̄�®±��°�� �̄�®±��°�� �̄�®±��°�� �̄�®����zzzz  ( )٣(.   

والفاصلة هنا موضـحة للمعنـى المـراد مـن الـسياق مؤكـدة لـه، وبهـذا يتبـين تمـام االتـصال بينهـا وبـين 
  .سياق اآليات

  

                                      

  . بتصرف) ٣/١٦١(الشوكاني :  فتح القدير)(1
  ).٦/٥٠(بهجت صالح  :  اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل)(2
  ).١٣/٢٤٣(ابن عاشور :  التحرير والتنوير)(3
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  : التفسير اإلجمالي
 إبــراهيم يطلــب الِكَبــر، علــى الذّريــة مــن اهللا وهبــه مــا علــى قّدمــه الــذي والــشكر الحمــد عــدب(   
 يخــتم ، ثــمدعــاَءه يتقّبــل نأو  وذّريتــه، هــو الــصالة بإقامــةِ  شــكره مداومــة علــى ُيعينــه أن رّبــه مــن �
 القيامـة يوم المؤمنين، ولجميع ولوالديه له المغفرةَ  ويطلب ،� اهللا إلى وتضّرعه شكره � إبراهيم

 ()١(.    
وهذه دعـوة األبنـاء التـي يجـب أن تكـون بطلـب الخيـر والغفـران لألهـل واآلبـاء، وذلـك عرفانـًا   

نــاء تــربيتهم وٕاصــالح شــئونهم، ففــي هــذا الموقــف لهــم بــالحق والجميــل، بمــا بــذلوه مــن جهــد ومــشاق أث
الــذي يــدل علــى البــر لآلبــاء ناســب أن تكــون الــدعوة الخالــصة بــالغفران ومحــي الــسيئات عــن اآلبــاء،  

  . وهو أقل شيء يفعله األبناء آلبائهم

   ����Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á���À��¿Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á���À��¿Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á���À��¿Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á���À��¿zzzz...}}}} :تحليل الفاصلة

 مـستتر فاعلـه دعـاء فعـل )اغفـر( إليـه مضاف )نا(و المحذوفة بالياء منصوب منادى )اربن(  
 )والــدي( علــى معطــوف )مــؤمنينللْ و ( معطــوف )ولوالــديّ ( )اغفــر(ـبــ متعلقــان )يلــ( مــستأنفة والجملــة

    .)٢( إليه مضاف والجملة وفاعله مضارع )الحساب يقوم( حال بمحذوف متعلق زمان ظرف )يوم(
  .األنبياء في كل وقت وحينالفعلية تدل على تكرر الدعاء والطلب من الجملة    �

  :مناسبة الفاصلة
 دام ومـا أبوْيـه، مـن مباشـر وجـود ولـه ؛� آدم مـن أصـليّ  وجـود لـه نعلـم كمـا واإلنسان(   
 اُألْسـوة أن: أو بـالمغفرة، لهمـا يـدعو فهـو مؤمنـاً  وصـار والدْيه، من بسبب الدنيا إلى جاء قد اإلنسان
 لــه ُصــْحبة كــانوا ألنهــم بــالمغفرة؛ للمــؤمنين يــدعو نــسانواإل، بــالمغفرة لهمــا يــدعو لــذلك منهمــا؛ كانــت

 يـــدعو الــدعاء صـــاحب � إبــراهيم وكـــأن والــصبر، بـــالحق معــه وتواصـــوا معهــم وتواصـــى وقُــْدوة،
، )٣(  )يتقبلهـــا أن ســـبحانه الحـــق  ويرجـــو آمـــن؛ لَمـــنْ  منـــه وشـــفاعة دعـــوة وتلـــك ذريتـــه؛ مـــن للمـــؤمنين
 مـن حقـوق علـى أبنـاءهم، ومنهـا الـدعاء وتجنيـبهم فهذه الفاصلة دليل واضح على ما لآلبـاء  

  .العذاب يوم الحساب، وبهذا يبرز تمام اتصالها بالسياق الذي وردت معقبة له
  

                                      

  ).٢/٢٩٢(مناع القطان :  تفسير القرآن)(1
  ).٢/١٣٥(دعاس  : راب القرآن الكريم إع)(2
  ).١/٤٧٠٧( تفسير الشعراوي )(3



   ١٧٤

  ]٥٢-٤٢:اآليات[ :المقطع الحادي عشر �
  

  وأحوال املعذبنيأدلة إثبات يوم القيامة، 
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  : لتفسير اإلجماليا
 اهللا بـأن حتمّيـا قـراراً  وتتـضمن ،للمظلـومين وٕاينـاس للظالمين، وعيد فيها بجملتها اآليات هذه  

 علــى للحــساب ويــؤخّرهم يمهلهــم هــو وٕانمــا عنهــا، غافــل غيــر الكــافرين، الظــالمين أعمــال علــى مّطلـع
 وال تطـرف ال األبصار فيه تشخصأنه ب الموصوف الحاسم اليوم وفي المناسب، الوقت في أعمالهم
 بالـّذل المحـشر إلـى مـسرعين قبـورهم مـن فيـه النـاس ويـأتي، والدهـشة والحيـرة الفزع شدة من تغمض،
 أبــــصارهم تظــــل بــــل شــــيء، إلــــى يلتفتــــون ال وخــــشوع، ذلّ  فــــي ينظــــرون رؤوســــهم، رافعــــي والهــــوان،
 أن والمـراد ،الخـوف لكثرة مضطربة، القوة، من فيها شيء ال خالية، خاوية قلوبهم تصيرو  شاخصة،

 لمـا والدهـشة، الحيـرة لعظـم والـسرور، واآلمـال الخـواطر من خالية تكون القيامة يوم في الكفار قلوب
    .)١( عذاب من ينتظرهم وما عقاب، من رأوه

                                      

  . بتصرف) ١٢٠٦-٢/١٢٠٥ (وهبة الزحيلي: التفسير الوسيط )(1



   ١٧٥
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 مــضاف) رؤوســهم (انيــةث حــال) مقنعــي (اليــاء، النــصب وعالمــة منــصوبة حــال) مهطعــين(  
) هــم(و جــرّ  حــرف) إلــى (مرفــوع مــضارع) يرتــدّ  (للنفــي حــرف) ال (إليــه مــضاف) هــم(و مجــرور إليــه

) أفئـدة (عاطفة) الواو (إليه مضاف) هم(و مرفوع فاعل) طرفهم) (يرتدّ  (متعّلق جرّ  محلّ  في ضمير
    .)١( مرفوع خبر) هواء (إليه مضاف) هم( و مرفوع مبتدأ
ســـمية هنـــا توضـــح ثبـــات هـــذه الـــصفات الـــسالفة الـــذكر للكـــافرين يـــوم الحـــساب، الجملـــة اإل   �

  .وترادفها عليهم واحدة تلو األخرى
  :مناسبة الفاصلة

أربع صور متتابعة متواكبـة، أو أربعـة مـشاهد لروايـة واحـدة، متتاليـة فـي االسـتعراض، فتـتم (  
هبــة واالستــسالم، يجللهــا ظــل بهــا صــورة شاخــصة فــي الخيــال، وهــي صــورة فريــدة للفــزع والخجــل والر 
هــؤالء آدميــون، بيــنهم وبــين : كثيــب ســاهم، يكمــد األنفــاس، وهــي صــورة ترســم كــذلك فــي وســط حــي

المــستمعين صــلة الجــنس المــشترك، والحــس المتــشابه؛ فهــي ترتــسم فــي نفوســهم حيــة ويــصل الــشعور 
  .)٢() بها من هؤالء إلى هؤالء بالمشاركة الوجدانية وبالتخيل المحسوس 

يرى الباحـث أن الفاصـلة متناسـقة متناسـبة مـع اآليـات التـي وردت فـي نهايتهـا، فهـي تبـرز و   
  .المعنى وتوضحه في أجمل صورة
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  : التفسير اإلجمالي
   ) الــذين فيقــول العــذاب فيــه يــأتيهم الــذي القيامــة يــوم أهــوال للنــاس -� النبــي أيهــا- نوبــي 

ــر ربنــا: والمعاصــي بــالكفر أنفــسهم ظلمــوا مــن أجــل إلــى وأمهلنــا الــدنيا، إلــى وردنــا عنــا، العــذاب أخ 
 اليـوم أتقولـون: لهـم فيقـال ،الرسـل وٕاتبـاع التوحيـد إلـى دعوتـك بإجابـة نافرط ما نتدارك قريب، الزمان

 الـدنيا فـي وسـكنتم النعمـة، هـذه عـنكم تزول ال متم إذا أنكم الدنيا في قبل من حلفتم أنكم ونسيتم هذا

                                      

  ).١٣/٢٠٥(محمود صافي  :  الجدول في إعراب القرآن)(1
  .م، دار الشروق، القاهرة١٩٨٢الطبعة السابعة ) ٦٠-١/٥٩(سيد قطب :  التصوير الفني في القرآن)(2



   ١٧٦

 كيـف آثـارهم بمشاهدة لكم وظهر قبلكم، األمم من والمعاصي بالكفر أنفسهم ظلموا الذين مساكن في
 عْلـم اهللا وعنـد الـدعوة، إلبطـال تـدبيرهم المـشركون هؤالء دبر وقد ،تعتبروا لمو  تنزجروا، فلم معاقبناه
 اهللا أن -الرســول أيهــا- تظــن فــال، الجبــال ثبــات الثابتــة الــشريعة منــه لتــزول مكــرهم كــان ومــا مكــرهم
 ممـن نتقـاماال شـديد يريـد، عمـا أحـد يمنعه ال غالب ألنه النصر، من به وعدهم ما رسله ُمْخلف �
    .)١()  رسله وعصى به كفر

   �������o��n���m��l��k���o��n���m��l��k���o��n���m��l��k���o��n���m��l��kzzzz...}}}} :تحليل الفاصلة

 منـــصوب وعالمـــة نـــصبه الفتحـــة )إن( لفـــظ الجاللـــة اســـم )اهللا( حـــرف توكيـــد ونـــصب )إن(  
ـــــز(الظـــــاهرة  ـــــر )عزي ـــــضمة الظـــــاهرة و)إن( خب ـــــوع وعالمـــــة رفعـــــه ال ـــــام( مرف ـــــر ثـــــان )ذو انتق   . خب

 �هنــا تــدل علــى اســتقرار صــفتي العــزة واالنتقــام الــشديد للمــولى  المؤكــدة ســميةالجملــة اإل   �
  .من عباده المكذبين المعاندين

  :مناسبة الفاصلة
، القـدرة: والعـزة، وعـده ُمخلـف ُحـسبانه عن للنهي تعليل ���o��n���m��l��k���o��n���m��l��k���o��n���m��l��k���o��n���m��l��kzzzz}�}�}�}� وجملة(   
 وٕامـا جـزع عـن إمـا يكـون الوعـد إخـالف ألن � اهللا عـن منتـف الوعـد إخالف موجب أن: والمعنى

ــه األول تنفــي فــالعزة بــه، الموعــود اعتيــاد عــدم عــن  الجملــة وهــذه ،الثــاني ينفــي انتقــام صــاحب وكوُن
 � وهـي بمقابـل مـا ذكـره اهللا �، وهذه صفات عزة وقوة للمولى )٢()  الكالم تمّ  بها و أيضاً  تذييل

لهـا، أو التعقيـب عليهـا، من صفات الكافرين في اآليات السابقة والتي تعتبر الفاصـلة بمثابـة التـذييل 
  .ومن هنا يتضح كمال االتصال بين الفاصلة وما سبقها من اآليات
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  : التفسير اإلجمالي

 فتـصبح الـسماء وتبـدل البـشر، يعرفهـا التـي األرض غيـر فتـصبح األرض تبـدل القيامـة ويوم  
 القهـار، الواحـد اهللا أمام ليقفوا ويساقون القبور، من جميعاً  الخالئق وتخرج ،يرونها التي السماء غير
 مــن لــه مجيــر وال ألحـد، مغيــث فــال األلبـاب، لــه وخــضعت الرقـاب، لــه ودانــت شـيء، كــل قهــر الـذي

 محمــد يــا تــرى هللا، الخالئــق وتبــرز واألرض، الــسماوات فيــه تتبــدل الــذي اليــوم ذلــك وفــي، اهللا عــذاب
 فــي النظــراء فيجتمــع القيــود، فــي بعــض إلــى بعــضهم مجمــوعين وبغــيهم، بكفــرهم أجرمــوا الــذين �

                                      

  ). ١/٤٢٤ (األزهر علماء من لجنة: المنتخب تفسير )(1
  ).٢٥٢- ١٣/٢٥١(ابن عاشور :  التحرير والتنوير)(2



   ١٧٧

 تطلـى سـائلة مـادة- قطـران مـن يلبـسونها التـي ثيـابهم  وتكـون،صـنفه مـع صـنف كل واإلجرام، الكفر
 بهــم ذلــك � اهللا فعــل وٕانمــا، وجــوههم النــار وتلفــح بالنــار، شــيء ألــصق وهــو ،-الجربــاء بــلاإل بهــا

 الدنيا، في بعملها نفس كل تجزى القيامة ويوم، واآلثام الكفر من الدنيا في كسبوا بما لهم وفاقاً  جزاءً 
 وال اده،عبــ أفعــال مــن شــيء كــل يعلــم � ألنــه الحــساب، ســريع واهللا ،فــشر شــراً  وٕان ،فخيــر خيــراً  إن

    .)١( خافية منهم عليه تخفى

   ��µ��´�̧�¶��µ��´�̧�¶��µ��´�̧�¶��µ��´zzzz¶�̧�...}�}�}�}� :تحليل الفاصلة

 لفـظ الجاللـة اسـمها منـصوب للتعظـيم بالفتحـة )اهللا( حرف توكيد ونصب مشبه بالفعـل )إن(  
 مـضاف إليـه مجـرور باإلضـافة وعالمـة )الحـساب( مرفـوع بالـضمة وهـو مـضاف )إن( خبـر )سريع(

  . )٢(جره الكسرة 
  . هنا تبين عظم الخالق في محاسبته ومجازاته السريعة لمن طغى وتجبرسميةاإلالجملة    �

  :مناسبة الفاصلة
 عــن المــؤمنين الــذين قــد يعــصون أمــره فــي لحظــة مــن اللحظــات �عنــدما يتحــدث المــولى   

 فإنـه، وعنـدما يـذكر الكفـار وأعمـالهم الباطلـة مة والمغفرة والتجاوز عن الـسيئاتفانه يذكر صفة الرح
:  فـي موضـع آخـر� كقولـه ، يحيـون الحيـاة الـدنيا ولـم ينقلبـوا إلـى اهللاذكر اإلمهال لهـم مـادامو قد ي
�{�{�{�{����w��v��us��r��q��p����o��m��l��k��j��i���������������h��g��f��e����w��v��us��r��q��p����o��m��l��k��j��i���������������h��g��f��e����w��v��us��r��q��p����o��m��l��k��j��i���������������h��g��f��e����w��v��us��r��q��p����o��m��l��k��j��i���������������h��g��f��ezzzz   
  ،العـذابو حانت سـاعة الحـساب ما يكون الحديث عن المجرمين وقد ، ولكن عند]١٧٨:آل عمران [

فانــه ال  ؛ذنــوب وآثــامقــام مــن اهللا مــن هــؤالء المجــرمين علــى مــا قــدموا مــن جــرائم و ودنــت لحظــة االنت
بلـغ فـي أحتـى يكـون الـرادع أقـوى والزاجـر وعـاجًال أنسب في هذا المقام من أن يكون الحـساب فوريـًا 

  .لقلوبهم فترتعد أوصالهم رهبًة وفرقاً  �إيصال الترهيب من المولى 
  

                                      

  .بتصرف) ١٨٠٠- ١/١٧٩٩(أسعد حومد :  أيسر التفاسير)(1
  ).٦/٦٠(بهجت صالح :  اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل)(2



   ١٧٨

  ��º�½��¼��»��º�½��¼��»��º�½��¼��»��ºÆ��Å��Ä��Ã����Â��Á��À��¿��¾��Æ��Å��Ä��Ã����Â��Á��À��¿��¾��Æ��Å��Ä��Ã����Â��Á��À��¿��¾��Æ��Å��Ä��Ã����Â��Á��À��¿��¾��zzzz«��¼��½�}�}�}�}� : قولــه تعــالى-٢٩
  ]٥٢:إبراهيم[

  : التفسير اإلجمالي
 مــن الخلــق لجميــع بــالغ هــو أي الموعظــة، فــي وكفايــة تبليــغ أي للنــاس بــالغ القــرآن هــذا(   

 أن أي، العقــول ذوو بــه ويــتعظ وليتــذكر العــذاب، مــن ومحــذراً  بالعقــاب لهــم منــذراً  ليكــون، وجــن إنــس
 ووحدانيته، الخالق وجود على به واالستدالل الّله، عذاب من التخويف: يوه فوائد ثالث البالغ لهذا

    .)١( ) اإلنسان شؤون وٕاصالح به واالتعاظ

   �Æ��Å��ÄÆ��Å��ÄÆ��Å��ÄÆ��Å��Äz�z�z�z ...}}}} :تحليل الفاصلة

 مــا علــى معطــوف وهــو)أن(ـبــ منــصوب ومــضارع للتعليــل )الــالم(و عاطفــة )الــواو( )َوِلَيــذكرَ (  
 مجــرور إليــه مــضاف )اْألَْلبــابِ ( الــسالم المــذكر بجمــع ملحــق ألنــه بــالواو مرفــوع فاعــل )ُأوُلــوا( ســبق

    .)٢(وعالمة جره الكسرة الظاهرة 
لفعلية تدل على تجدد األمـر بالتـذكر والتـدبر، ولكـن ال يكـون هـذا التـذكر واالعتبـار الجملة ا   �

دام العقـل من أي احد، بل من أصحاب العقول التي يصح منها التدبر، فاالعتبـار بحاجـة إلـى اسـتخ
  .وملكاته للتوصل إلى الحقائق والعبر واالستفادة منها في تقويم السلوك والمناهج

  :مناسبة الفاصلة
 األلبـاب بـذوي خـص ولـذلك ،إتباعـه ووجـوب � الرسـول صـدق أدلـة فـي النظـر: والتذكر(   

 رتبت  وقد ،]٤٤:الفرقان[ ��Q��P��O��NL�����K��J���I���Q��P��O��NL�����K��J���I���Q��P��O��NL�����K��J���I���Q��P��O��NL�����K��J���I�zzzz}}}} لهم عقول ال من منزلة لغيرهم تنزيالً 
 بعـض، عقـب بعـضها حـصول بحـسب عقلـي ترتيـب علـى اإلشـارة باسـم إليهـا المـشار اآليات صفات
 ينــشأ مــا ثــم ،اإلنــذار مــن التبليــغ حــصول يعقــب مــا ثــم ،التبليــغ حــصول وهــي العامــة بالــصفة فابتــدئ

 ذلــك هبــ جــاء مــا فــي بالتــذكير ثــم ،الــدالئل مــن الــسورة هــذه خــالل فــي لمــا بالوحدانيــة العلــم مــن عنــه
 موزعـة � الرسـول بـه جـاء امـم حكمـة جـامع هـي المراتـب وهـذه ،والعمـل العلم تفاصيل وهو البالغ
     .)٣( )�Æ��Å��ÄÆ��Å��ÄÆ��Å��ÄÆ��Å��Äz�z�z�z}}}}: قوله بمضمون المسلمون ويختص الملغين، على

جاءت الفاصلة هنا لتبرز المعنى المطلوب بشكل وصورة واضحة وجلية، وهذا أمر مطرد   
ة خالل اآليات التي تم التعرض لها من خالل بحثنا، ليس ذلك فقط بل في جميع الفواصل السابق

  .في كل فواصل القرآن
 

                                      

  ). ١٣/٢٧٨(وهبة الزحيلي :  التفسير المنير)(1
  ).٢/١٣٨(دعاس : ب القرآن الكريم إعرا)(2
  .بتصرف) ١٣/٢٥٥(ابن عاشور :  التحرير والتنوير)(3



   ١٧٩

  
  
  
  
  
  

  لثالفصل الثا
@ @

والظواهر البالغية يف فواصل آيات اإلعجاز البياني 
   )وإبراهيم - الرعد - يوسف: ( سور

  
  

  :وفيه مبحثان
  

  .لماء فيهتعريف اإلعجاز البياني وأهميته وأقوال الع: المبحث األول
  

 -يوسـف ( سـور آيـات الظواهر البالغية في فواصل : الثانيالمبحث 
  .) وٕابراهيم -الرعد 
          

  
  
  
  



   ١٨٠

  
  

  
  املبحث األول

  قوال العلماء فيهتعريف اإلعجاز البياني وأهميته وأ
  

  :أربعة مطالبوفيه 
  

  . تعريف اإلعجاز لغًة واصطالحاً :المطلب األول
  

  .بيان لغًة واصطالحاً تعريف ال :المطلب الثاني
  

  . أهمية اإلعجاز البياني:المطلب الثالث
  

  . أقوال العلماء في اإلعجاز البياني:المطلب الرابع



   ١٨١

  
  مقدمةمقدمة

        
        
 استحوذت على قدر كبير من اهتمـام العلمـاء وعنـايتهم  قد الكريملقرآن لإن قضية اإلعجاز 

جـدير بـأْن يبـذل فـي  يق هدف ديني أصـيلون من ورائها إلى تحقهدفي ما بذلوه من جهود مباركة،ب، 
  .سبيله كل جهد

 التسليم بأن القرآن الكريم معجز للبشر، يؤدي إلـى التـسليم بأنـه مـن عنـد اهللا تعـالى،  ذلك أن
وأن العـصمة والنجـاة  يؤدي إلى التسليم بأن كل ما تضمنه حق خـالص، ال سـبيل للباطـل إليـه، وهذا

   .في االحتماء بحصنه

اإلعجــاز اللغـوي حيــث تحــدث عنــه : ين العلمــاء وجوهـًا عديــدة لإلعجــاز القرآنـي، منهــاوقـد بــ
العلماء منذ القدم، واإلعجاز التشريعي، واإلعجاز العلمي، ومن العلماء المعاصرين من يتحدث عن 

واإلعجـــاز التربـــوي، اإلعجـــاز العـــددي فـــي القـــرآن الكـــريم، وكـــذا هنـــاك مـــن ذكـــر اإلعجـــاز التـــأثيري، 
  .وغير ذلك من الوجوهاز التاريخي، واإلعج

وسنقتصر الحديث في هذا الفصل عن اإلعجاز البياني لما له صلة مباشرة بعلم المناسبات 
  .والفواصل

  
  
  
  

@ @
  



   ١٨٢

  املبحث األولاملبحث األول
  أقوال العلماء فيهأقوال العلماء فيه  تعريف اإلعجاز البياني وأهميته وتعريف اإلعجاز البياني وأهميته و

   : واصطالحاً تعريف اإلعجاز لغةً : المطلب األول
 إعجـاًزا، وهـو بمعنــى أعجـز يعجـز: أعجــز، تقـول صدر، وفعلـه ربــاعي هـومـ : اإلعجـاز لغـة -١

  )٢( .وٕادراكهأعجزني فالن إذا عجزت عن طلبه  :يلوق، )١(واسم الفاعل معجزالفوت والسبق، 

وحـــصوله عنـــد عجـــز األمـــر، أي والعجـــز أصـــله التـــأخر عـــن الـــشئ : )٣( صـــفهانيوقـــال الراغـــب األ
لعجزهـا فـي كثيـر مـن بـذلك ، والعجـوز سـميت  جعلتـه عـاجزاً هتز وعاجزته  وعجّ ا، وأعجزت فالنمؤخره
  .)٤( األمور

أحــدهما الــضعف، واآلخــر مــؤخر : إن العــين والجــيم والــزاي تــدل علــى أصــلين : )٥(وقــال ابــن فــارس 
   .)٦(الشئ 

  :  اإلعجاز في االصطالح-٢
  .)٨("  الطرقجميع ما عداه من هو أبلغ من  المعنى بطريقىيؤدأن : ")٧( عرفه الجرجاني-١
  

                                      

 أحمــد بــن محمــد بــن علــي المقــري تــأليف) ٢/٣٩٤ (المــصباح المنيــر فــي غريــب الــشرح الكبيــر للرافعــي: انظــر) 1(
  .  بيروت–المكتبة العلمية ، الفيومي 

 .نو  أنيس وآخر لدكتور إبراهيما) ١/٤٢( المعجم الوسيط: انظر) 2(

هو الحسين بن محمد بن الفضل المعروف بالراغب األصفهاني، أبو القاسم، أديب، لغوى، حكيم، مفسر، سـكن ) 3(
: ىهـــ، األعــالم للزركلــ٥٠٢، تــوفى ســنة الذريعــة إلــى مكــارم الــشريعةبغــداد، مــن كتبــه المفــردات فــي غريــب القــران و 

)٢/٢٥٥.( 
،  )الراغــب األصــفهاني(الحــسين بــن محمــد بــن الفــضل المعــروف بـــ) ٣٢٣(: المفــردات فــي غريــب القــرآن: انظــر) 4(

 . سيد كيالنى، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان: تحقيق
ــد ) 5(  هـــ، مــن أئمــة اللغــة واألدب أصــله مــن ٣٢٩هــو أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــى الــرازي أبــو الحــسن، ول

جـامع التأويـل مقـاييس اللغـة، :  هــ، مـن تـصانيفه٣٩٥ى الري فتـوفى فيهـا عـام ثم انتقل إلهمذانقزوين، أقام مدة في 
 .)١/١٩٣ (:ى، انظر األعالم للزر كلفي تفسير القرآن

 . )٤/٢٤٢(: معجم مقاييس اللغة) 6(

م، فيلـسوف مـن كبـار العلمـاء ٨١٦ -هــ٧٤٠ الجرجـاني، ولـد علي بن محمد بـن علـي، المعـروف بالـشريف: هو) 7(
شــيراز وأقــام بهــا إلــى أْن تــوفي، لــه نحــو خمــسين مــصنًفا منهــا  د فــي تــاكوا قــرب اســترياد، ودرس فــيبالعربيــة، ولــ
 .)٥/١٥٩(للزركلي  ، واألعالم١٢٥البهية  انظر الفوائد. رسالة في فن أصول الحديثو التعريفات 

    ).٣١-٢٣( :صالح الخالدي: البيان في إعجاز القرآن) ٨(
   



   ١٨٣

  :وٕانما اإلعجاز شيئان: "الرافعي بقوله  وقد عرفه مصطفى صادق-٢
  .اإلنـسانية فـي محاولـة المعجـزة، ومزاولتـه علـى شـدة اإلنـسان واتـصال عنايتـه  ضـعف القـدرة .١

، لـيس  فـي العجـز إنـسان واحـد فكأن العالم كله، ثم استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه
   .)١(ه المحدودة بالغة ما بلغتتر مدله غي

   : واصطالحاً  لغةً البيانتعريف : المطلب الثاني
بـان بيانـًا وتبيانـًا، أي : وهو مصدر الفعل بان وقيل مصدر يبين، وجاء فـي المنجـد : البيان لغة-١

    .)٢(اتضح وظهر
صاح  فـصيح، والبيـان اإلفـ، وكـالم بـين أىالبيـان الفـصاحة واللـسان: لـسان العـرب وجاء في

 وأوضـح أي أفصح منه لساناً : اللسان، يقال فالن أبين من فالنن من الرجال السمح ، والبيّ مع ذكاء
    .)٣( كالماً 

اره هـوٕاظ ار، أى القدرة علـى بيـان المعنـى هتي بمعنى اإلظأيوالذي يظهر لنا إلى أن البيان 
 :� ومـن ذلـك قـول النبـي أسلسها على اللسان، ويأتي أيضا بمعنى الفصاحة واللـسانبأقل األلفاظ و 

 .)٤( »إن من البيان لسحرًا «

  
  :  البيان في االصطالح-٣

  :  تعريفينيوجد العديد من التعريفات للبيان في االصطالح نذكر منها
  .)٥( "هو عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامع ": فقال:  عرفه اإلمام الجرجاني-١
 المعنـــى الواحـــد فـــي صـــور مختلفـــة وتراكيـــب متفاوتـــة هـــو علـــم يـــستطيع الـــدارس بمعرفتـــه إبـــراز "-٢

  .)٦(" واضحة الداللة مع مطابقة كل منها لمقتضى الحال
  

                                      

 منـشورات دار الكتـاب العربـي، بيـروت، لبنـان، )١٣٩(مصطفى صادق الرافعي : النبويةوالبالغة  إعجاز القرآن) 1(
   .م١٩٧٣الطبعة التاسعة، 

 . دار المشرق، بيروت، الطبعة الثامنة والعشرون، مادة بين)٤٨(المنجد : انظر) 2(

 .)٦٩-١٣/٦٨(ابن منظور : لسان العرب: انظر) 3(

 حــديث" إن مـن البيــان لـسحراً " كتـاب المرضــى، بـاب )١١/٤٠٢(: نيصـحيح البخـاري بــشرح ابـن حجـر العــسقال) 4(
)٥٧٦٧(.  
 .م١٩٨٣ دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى )٤٧(: الجرجاني: التعريفات) 5(

  . م١٩٨٠، دار القلم، بيروت ،لبنان، الطبعة االولى)١٨٩(: أحمد مصطفى المراغى: علوم البالغة: انظر) 6(
 



   ١٨٤

  : بناء على ما سبق يمكننا تعريف اإلعجاز البياني بأنهو 
الواحـــد بطـــرق متعـــّددة  لكلمـــات القـــرآن الكـــريم فـــي البالغـــة والفـــصاحة، بـــإيراد المعنـــى ذلـــك الترتيـــب

 في الـسورة فيعجـز العـرب عـن معارضـته أو اإلتيـان هاترتيبو واختيار هذه الكلمات ، وتراكيب متفاوتة
  .  بلسان عربي بليغ ومبينأنه نزل، رغم بمثله

  :أهمية اإلعجاز البياني: المطلب الثالث
اهـتم بهـا العلمـاء قـديما  من القضايا المهمة التي البياني للقرآن الكريم قضية اإلعجاز تعتبر

بأنــه بيــان ال و ، الكفــر واإللحــاد والتــشكيكأهــلالمــسلمين بإعجــاز كتــابهم الخالــد أمــام ؛ لتبــصير وحــديثا
  :بكر ومتجدد دائم العطاء، فتكمن أهميته من خالل ما يلي

، منــذ أن نــزل بــه الــوحي األمــين  الكــريم مــالزم لــه فــي كــل وقــت وحــيناإلعجــاز البيــاني للقــرآن  -١
، هــذا مــن جهــة اإلعجــاز اهللا األرض ومــن عليهــا إلــى أن يــرث �علــى قلــب رســولنا الكــريم محمــد 

  .البياني
 مــن يتمتــع  بــه بمثلــه لمــا  اإلتيــانعــن رغــم فــصاحتهم أمــام القــرآن الكــريم ، عجــز العــرب   بيــان -٢

  بــين آياتــه تسلــسلالتــرابط و  الفــي المعــاني وبراعــة األلفــاظ ودقــة التــشبيه وحــسن  حــسن بالغــة وقــوة 

�u����t�s�u����t�s�u����t�s�u����t�s}�}�}�}�:  تعـالىقولـه ل� علـى قلـب النبـي  بليغ ومبـين  بلسان عربيوسوره ، إال أنه نزل

zzzz  ]١٩٥:الشعراء.[  
 وقــع التحــدي للمــشركين باإلعجــاز البيــاني، وذلــك لبــراعتهم فــي هــذا الجانــب بفنــون اللغــة والبيــان -٣

والفــصاحة، فوقـــع التحـــدي  فــي نفـــس المجـــال الـــذي برعــوا  فيـــه وتمكنـــوا مــن علومـــه، خالفـــا ألنـــواع 
رى، كاإلعجــاز العلمــي وذلــك لقلــة معــرفتهم وعلمهــم فــي مجــال العلــوم الطبيعيــة وٕانمــا اإلعجــاز األخــ

  . تظهر لهم فيما بعد مع مرور الزمن
 بالفــصاحة  إفحــام مــشركي العــرب الــذين اشــتهروا إن مــن دواعــي اإلعجــاز البيــاني للقــرآن الكريم،-٤
  .دعوته في �تصديق الرسول ل، وذلك بمثل بعض القرآن عرفوا البيان لكنهم عجزوا عن اإلتيانو 
الكريم وأن المعجزات المادية تتضاءل بجانب معجزتـه فهـي المعجـزة الباقيـة  إظهار مكانة القرآن -٥

  .يوم القيامة الخالدة إلى
 إن اإلعجـاز البيـاني للقـرآن الكــريم يعلـم اإلنـسان بثــراء اللغـة العربيـة بفنونهــا وعلومهـا، وهـذا ممــا -٦

  . من جهة البيان والفصاحة والبالغة لهذه األلفاظيجعله يقف على أسرارها
 له، � يعتبر اإلعجاز البياني من وجوه حفظ القرآن الكريم من التحريف والتبديل بعد حفظ اهللا -٧

فهو ال يسمح بوضع كلمة مكان كلمة حتى ال يختـل المعنـى ويحـافظ علـى بالغتـه وفـصاحته، ومـن 
  . �ه البياني بالوجه الذي نزل على النبي هنا يبقى القرآن الكريم محتفظًا بإعجاز 



   ١٨٥

  : أقوال العلماء في اإلعجاز البياني: المطلب الرابع
  :  أقوال العلماء القدماء-أ

 فــي القــرآن  البيــانيبالغــة القــرآن وجعــل ذلــك مــن أهــم وجــوه اإلعجــاز أكــد علــى : رأى الخطــابي-١
امـل، ومعنـى بـه قـائم ، وربـاط لهمـا لفـظ ح: ، حيث ذهـب إلـى أن الكـالم بهـذه األشـياء ثالثـةالكريم
 فإذا تأملت القرآن، وجدت هذه األمور منـه فـي غايـة الـشرف والفـضيلة، فـال تـرى لفظـًا أفـصح ناظم،

وال أجـزل وال أعـذب مــن ألفاظـه، كــذلك ال تـرى نظمــا أحـسن تأليفـا وأشــد تالؤمـًا وتــشاكًال مـن نظمــه، 
العقـول بالتقـدم فـي أبوابهـا، واإلرتقـاء إلـى أعلـى أما معانيه فال تخفى على ذي عقل، وٕانما تشهد لها 

درجات الفضل من نعوتها وصـفاتها، وٕانمـا سـار القـرآن معجـزا ألنـه جـاء بأفـصح األلفـاظ فـي أحـسن 
 نظــوم التــأليف متــضمنا ألصــح المعــاني، فجــاء الخطــابي بوجــه جديــد مــن وجــوه إعجــاز القــرآن، وهــو

  .)١(وسالذي يتصل بالوجدان والقلب والتأثير في النف
عــرض الرمــاني وجهــة نظــره فــي وجــوه اإلعجــاز التــي يخــتص بهــا القــرآن  : رأى اإلمــام الرمــاني-٢

منهـا مـا هـو فـي : فأمـا البالغـة فهـي علـى ثـالث طبقـات:  فقـالالكريم، وحصرها في البالغة القرآنيـة
طبقـة أعلى طبق، ومنها ما هو فـي أدنـى طبقـة، ومنهـا مـا هـو فـي الوسـائط بـين أعلـى طبقـة وأدنـى 

 مــن إيجــاز وتــشبيه واســتعارة وتــالزم، وفواصــل فمــا كــان فــي أعالهــا فهــو معجــز، وهــى بالغــة القــرآن
  .)٢(وتجانس وتصريف وتضمين ومبالغة وحسن بيان

وجــوه متكاملــة  عــشرة جمــال الــنظم القرآنــي إلــىإلــى  وجــوه اإلعجــاز حــصرد وقــ : رأى البــاقالنى-٣
، فـذكر منهـا نظـم القـرآن وأسـلوبه وبـّين  الجزئيات وتكاملهاتتسم بالدقة والعمق معًا، وتدل على ترابط

بأن أسلوب القرآن خارج األساليب المعروفة والمعهودة للجميع، فلم يستطيع العرب مجاراة القرآن في 
األســلوب األدبــي، ألن القــرآن أجــاد مــا عــرض مــن موضــوعات، وأســاليب البيــان العربــي وجــدت فــي 

  . )٣(القرآن في أعلى مستوى
وجعله الوجه المـشرق  أثبت وجه اإلعجاز في القرآن وجعله في النظم والتأليف، : رأى الجرجاني-٤

والوحيد لإلعجـاز فـي القـرآن، فهـو أبهـر العـرب عنـدما تـأملوه سـورة سـورة، وآيـة آيـة، فلـم يجـدوا كلمـة 
ل وأعجـز تنوب مكان كلمة أخرى وتؤدى إلى نفس المعنـى، بـل وجـدوا اتـساقًا بـين كلماتـه بهـر العقـو 

   .)٤(الجمهور عن اإلتيان بمثله، ونظامًا والتئامًا، وٕاتقانا وٕاحكاما أللفاظه
                                      

 ).٢٧: (ثالث رسائل في إعجاز القرآن: رانظ)  1(

 ).٧٥(المرجع السابق : انظر) 2(

، تحقيـق أحمـد صـقر، دار المعـارف، مـصر، )١٩٢: (إعجاز القرآن، أبى بكر حمد بن الطيب البـاقالنى: انظر) 3(
 .الطبعة الرابعة

صـله الـشيخ محمـد عبـده ، صـحح أ)٢١١(أبو بكـر عبـد الـرحمن الجرجـاني : دالئل اإلعجاز في المعاني: انظر) 4(
 .م١٩٦١والشيخ محمد محمود الشنقيطى، منشورات مكتبة القاهرة، 



   ١٨٦

  : أقوال العلماء المحدثين -ب

 أن الوجه األساسي في إعجاز القرآن الكريم يكمـن مصطفى صادق الرافعي يرى : رأى الرافعي-١
    : ثة وجوهفي نظمه مع بعض الوجوه األخرى لإلعجاز، وحصر مظاهر اإلعجاز في ثال

  الجمل والكلمات) ٣(    الكلمات وحروفها)٢(    الحروف وأصواتها)١ (
فأنت تعلم اآلن أن سـر اإلعجـاز للقـرآن فـي الـنظم، وأن لهـذا الـنظم مـا بعـده، : " حيث يقول  

، فـالحرف الواحـد فـي القـرآن الكـريم الجمل والكلمات والحروففقد علمت أن جهات النظم ثالثة فـي 
 موضعه، ألنه يمسك الكلمة التي هو فيها ليمسك بها اآلية واآليات كثيرة، وهذا هو الـسر معجز في

  .)١(في إعجاز جملته إعجازا بيانيا

ويــرى أن اإلعجــاز فــي بيــان القــرآن وأســلوبه ونــسقه البيــاني وتــصويره الفنــي، : ســيد قطــبرأي  -٢
دث فــي المرحلــة الثانيــة عــن حيــث بــين أن تــذوق الجمــال فــي أســلوب القــرآن مــر بــثالث مراحــل فتحــ

إدراك مواضع الجمال المتفرقة بين آياته التي قام بها المفسرون واألدبـاء، فـأثنى علـى مـن سـبقه مـن 
، ثـم )الـنظم القرآنـي(العلماء كالزمخشرى في لفتاته البيانية في الكشاف، وعلى الجرجاني في نظريته 

ص العامــة الموجــدة للجمــال الفنــي القرآنــي، وأن لفــت االنتبــاه فــي المرحلــة الثالثــة إلــى إدراك الخــصائ
   .)٢(السابقين لم يبينوها، فهي تكمن في التصوير الفني في األسلوب

ــد اهللا  -٣  اعتبــر أن أظهــر وجــوه اإلعجــاز وأقواهــا هــو اإلعجــاز اللغــوي، ألنــه وقــع :درازرأى عب
يانية ولنرتبها على أربع واآلن فلنبدأ وصفنا لبعض خصائص القرآن الب: التحدي به للعرب حيث قال

  : مراتب
  .القرآن في قطعة قطعة منه) ١      

  .القرآن في سورة سورة منه) ٢      
  .القرآن فيما بين بعض السور وبعض) ٣      
  . )٣(القرآن فى جملته ) ٤      

                                      

 ).٢١١: (إعجاز القرآن والبالغة النبوية) 1(

 ).٣٢-٢٩(سيد قطب : التصوير الفني في القرآن: انظر) 2(

 .م١٩٨٤دار القلم، الكويت ) ١٠٧: (النبأ العظيم، محمد دراز: انظر) 3(



   ١٨٧

حيث بـين أن أعظـم وجـوه اإلعجـاز وأتمهـا هـو اإلعجـاز البيـاني، :  رأى الدكتور فضل عباس-٤
ألنه ينتظم فى القرآن الكريم كله، في سوره على اختالفها طوًال وقصرًا، أما الوجوه األخرى من وجوه 
اإلعجــاز فلــيس األمــر فيهــا كــذلك، فأنبــاء الغيــب مــثًال ليــست موجــودة فــى كــل آيــة مــن القــرآن، وذلــك 

مهـا، بـل أتمهـا، اإلعجاز العلمي والتشريع، ومن هنا كان اإلعجاز البيـاني مـن أهـم هـذه الوجـوه، وأع
ألّنــه عــاٌم فــي القــرآن الكــريم كلــه فــال تخلــو منــه ســورة علــى قــصرها، بــل هــو فــى كــل آيــة مــن اآليــات 

   .)١(القرآنية كلها 

  :ير في اإلعجاز البيانيس أقوال بعض علماء التف -ج

��º�¹«��¼�½��¾�}�}�}�}� :فـــي تفـــسير قولـــه تعـــالىقـــال   : الـــرازي-١ �̧¶�µ� �́³�¾��½�¼��»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�¾��½�¼��»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�¾��½�¼��»�º�¹� �̧¶�µ� �́³
�Ç��Æ�Å��Ä�Ã�Â�Á�À�¿�Ç��Æ�Å��Ä�Ã�Â�Á�À�¿�Ç��Æ�Å��Ä�Ã�Â�Á�À�¿�Ç��Æ�Å��Ä�Ã�Â�Á�À�¿zzzz ]٢٣:البقرة.[  

ن هــذا القــرآن ال يخلــو حالــه مــن إأن يقــال : األول:  يمكــن بيانــه مــن طــريقيناً واعلــم أن كونــه معجــز " 
 الفــصحاء م علــى ســائر كــال لــسائر كــالم الفــصحاء، أو زائــداً إمــا أن يكــون مــساوياً : ثالثــة أحــد وجــوه

 بـاطالن فتعـين الثالـث؛ وٕانمـا مان األوالن، والقـسو زائد عليه بقدر ينقض أ،لعادةابقدر ال ينقض من 
 يـأتوا بمثـل سـورة منـه إمـا مجتمعـين أو ن لكـان مـن الواجـب أ؛؛ ألنه لو كـان كـذلكقلنا إنهما باطالن

  .)٢(" منفردين

واختلف المتأولون على من يعود الضمير ): "المحرر الوجيز(يث يقول في كتابه ح: عطية ابن -٢
مـن مثـل : ، ثـم اختلفـوا، فقـال األكثـرنو عائد على القـرآ فقال جمهور العلماء ه)من مثله(: في قوله

نظمه ووصفه وفصاحة معانيـه التـي يعرفونهـا وال يعجـزه إال التـأليف الـذي خـص بـه القـرآن وبـه وقـع 
  .  )٣(" اإلعجاز

والمـــتكلم وٕان بـــرز أهـــل الـــدنيا فـــي : " ي الكـــشاف اإلعجـــاز البيـــاني فقـــالبـــت فـــثأ:  الزمخـــشرى-٣
القــصص واألخبــار، وان كــان مــن ابــن القريــة لحفــظ، والــواعظ وٕان كــان مــن صــناعة الكــالم، حــافظ 

الحسن البصري أوعظ، والنحوي وان كان أنحا من سيبويه، واللغوي وٕان ملك اللغـات بقـوة لحييـه، ال 
وعلـم  البيـان، وتمهـل  يتصدى منهم أحد برع في علمين مختصين بالقرآن الكريم، وهما علم المعاني

ة، وتعب  فـي التنفيـر عنهمـا أزمنـة، وبعثتـه علـى تتبـع مظانهمـا فـي معرفـة لطـائف في ارتيادهما آون
      .)٤ (� معجزة رسول اهللا ح، وحرص على استيضا�حجة اهللا 

                                      

 ).١/١١٣(برهان في علوم القرآن، فضل عباس إتقان ال: انظر) 1(

 ).١/١١٥(الفخر الرازي : التفسير الكبير) 2(

تحقيـــق ) ١/١٩٤(ألبـــى محمـــد عبـــد الحـــق بـــن عطيـــة الغرنـــاطي : المحـــرر الـــوجيز فـــي تفـــسير الكتـــاب العزيـــز) 3(
 .م١٩٧٤أحمد صادق المالح، القاهرة : األستاذ

 ).١/١٦: (الكشاف للزمخشرى) 4(



   ١٨٨

القـرآن الكـريم وهـى ، � الحجـة والـدليل علـى نبـوة الرسـول  بـين� أوضـح أن اهللا : البيضاوي-٤
 ﴾فــأتوا بــسورة مــن مثلــه﴿:  عــن قولــه تعــالى، فقــد تحــدثجــز للعــرب بفــصاحته وبالغتــه وبيانــهالمع
 ، بـين الطريـق الموصـل إلـى  للعبـادةنـه المـستحقأتعالى و  عندما قرر سبحانه على وحدانيته : بقوله

، وهــو القــرآن الكــريم المعجــز بفــصاحته التــي � النبــي  ، ثــم ذكــر بعــده الحجــة علــى نبــوةالعلــم بهــا
   .)١( الكريممنطق وٕافحامه أمام القرآن كل قضت فصاحته على 

 مـن جـنس نزل إليهم كالماً أف الكريم ببعضه ن اهللا تعالى تحدى العرب بالقرآنذكر أ :الطبرسى -٥
  .)٢( لبالغته المتفوقة  إال أنهم عجزوا أمامهسورةكالمهم مألوف إليهم وتحداهم باإلتيان بمثله أو ب

                                      

 ).١/٣٨(البيضاوي : نوار التنزيل وأسرار التأويلأ: انظر) 1(

دار مكتبة الحياة ) ١/١٣٧(الشيخ أبو على الفضل بن الحسن الطبرسى : مجمع البيان في تفسير القرآن: انظر) 2(
 . بيروت-للطباعة والنشر



   ١٨٩

  
  
  

  الثانيالثانياملبحث املبحث 

  --يوسف يوسف ( ( سور سور آيات آيات  الظواهر البالغية يف فواصل  الظواهر البالغية يف فواصل 
  ..)) وإبراهيم  وإبراهيم --الرعد الرعد 

  
  : مطالبخمسةفيه و  
  

  .االستفهام: المطلب األول

  .التقديم والتأخير: المطلب الثاني

  .التوكيد: المطلب الثالث

  .أفعال المدح والذم: المطلب الرابع

ـــب الخـــامس ـــشتمل علـــى أســـماء اهللا الحـــسنىفواصـــلال :المطل   التـــي ت

  .وعالقتها بموضوع اآلية

  



   ١٩٠

  ::ستفهامستفهاماالاال: : املطلب األولاملطلب األول
هــو طلــب الفهــم، وأمــا االســتفهام فــي النحــو فهــو أســلوب يطلــب بــه العلــم ســتفهام والمــراد  باال

 طلــب اإلفهــام واإلعــالم لتحــصيل فائــدة عمليــة مجهولــة لــدى فــي االســتفهاماألصــل ، ف مجهــوليءبــش
ريم وُيـراد حيـث يـأتي فـي القـرآن الكـراد باالستفهام غيـر هـذا المعنـى األصـلي لـه، قد يُ ؛ لكن المستفِهم

إمـا توبيخـًا أو تكـذيبًا، : التعجب، والتنبيه، والوعيد، واألمـر، والتقريـر، واإلنكـارمنه أغراٌض بالغيٌة ك
 .)١ (االستبعاد، والتوبيخ والتعجب معاً و التهويل، و والتهكم، والتحقير، 

 فـي مـوطنين فقـط فوجـد االسـتفهام "يوسـف والرعـد وٕابـراهيم"حـث فواصـل سـور وقد تتبـع البا
والجــدول التــالي يبــين الفواصــل التــي ورد فيهــا ومــوطن واحــد فــي ســورة الرعــد،  مــن ســورة يوســف،

  :االستفهام

 :يوسفالفواصل التي اشتملت على االستفهام في سورة 

  اآلية  الغرض  الفـــــاصلة  م

١ �{�{�{�{~~~~������������¦��¥��¤���£��¢��¡�����¦��¥��¤���£��¢��¡�����¦��¥��¤���£��¢��¡�����¦��¥��¤���£��¢��¡�����zzzz  ٥٩  اإلنكار  

٢ �{�{�{�{¤��£¤��£¤��£¤��£zzzz  ١٠٩  التوبيخ  

  

 فاهللا � استفهام فيه توبيخ الكافرين المكذبين برسالة محمد zzzz£��¤£��¤£��¤£��¤}�}�}�}�: فمثال في قوله تعالى
: قــال خاّصــة �يريــد أن يزيــدهم حــسرة فــوق حــسرتهم، فلمــا ســمع ردهــم للرســل عاّمــة وللنبــي محمــد 

 المكّذبـة األمـم مـصير كـان كيـف ويـروا فينظـروا األرض، في محمد يا لك المكّذبون هؤالء رييس أفلم
 الهـالك، الكـافرين عاقبـة فإن العذاب، من األلوان تلك أمثال وللكافرين ،عليهم اهللا دّمر كيف للّرسل،
  .الّنجاة المؤمنين وعاقبة

  :الرعدوالجدول التالي يبين الفواصل التي اشتملت على االستفهام في سورة 

  اآلية  الغرض  الفـــــاصلة  م

١  �{�{�{�{�̄��®��¬�̄��®��¬�̄��®��¬�̄��®��¬zzzz  ٣٢  اإلنكار والتوبيخ  

                                      

المـنعم خفـاجي، شرح وتعليق وتنقيح الدكتور محمد عبد ) ١٣٦(اإليضاح في علوم البالغة، الخطيب القزويني  )1(
 . منشورات دار الكتاب اللبناني، الطبعة الرابعة



   ١٩١

   

أســـلوب اســـتفهام يحمـــل فـــي طياتـــه التـــوبيخ ] ٣٢: الرعـــد [zzzz¬��®��̄�¬��®��̄�¬��®��̄�¬��®��̄�}�}�}�}�: �فـــي قولـــه 
والتهكم بالكافرين يوم يلقون عذاب اهللا الذي يستحقونه جزاء ما اقترفوا من الكفر والـضالل والتكـذيب 
لألنبياء والمرسلين، وجزاء عنادهم الذي كان الـسبب الرئيـسي لكفـرهم وضـاللهم، فـاهللا تعـالى يريـد أن 

ن مــصير أولئــك الــذين اســتبدلوا الــضالل بالهــدي، واشــتروا الحيــاة الــدنيا يــصور لنــا صــورة موحــشة عــ
الزائلـــة بـــاآلخرة الباقيـــة، أال خـــاب ربحهـــم وخـــسرت تجـــارتهم، فأكـــد علـــى مـــصيرهم فـــي العـــذاب علـــى 

  . صورة استفهام

    ::التقديم والتأخريالتقديم والتأخري: : املطلب الثانياملطلب الثاني
 مــا تكتنــزه اللغــة العربيــة مــن  علــى ســاطعاً فــي اللغــة العربيــة يقــف دلــيالً لتقــديم والتــأخير إن ا

 طاقــــات اإليحــــاء،  إذ إن ،طاقــــات إيحائيــــة، ومــــستويات تعبيريــــة، قلمــــا توجــــد فــــي لغــــة مــــن اللغــــات
ى ومستويات الداللة تتماوج مع حركة اللفظ في الجملة من حيث تقدمه أو تأخره، بحيث يكـون المعَنـ

  .فظ، وحالة استقراره في الجملة لل تبعاً 
 يروقــك مــسمعه،  تــرى شــعراً زالُ  التــصرف، وال تَــ المحاســن، واسـعُ  الفوائــد، جــم رُ  كثيــه بــابٌ إنـ"

فــظ ل الل ، وحــو م فيــه شــيءٌ دّ  ُقــ راقــك ولطــف عنــدك أنْ  أنْ نظــر فتجــد ســببَ ويلطــف لــديك موقعــه، ثــم تَ 
  .  )١( "عن مكان إلى مكان

د التقديم والتأخير فـي  حيث ور "يوسف والرعد وٕابراهيم"       وقد تم حصر هذه المواضع في سور 
  .أربٍع وثالثين موطناً 

 :والجدول التالي يبين الفواصل التي جاء فيها تقديم وتأخير في سورة يوسف  

  رقمها  الغرض البالغي  الفـــــاصلة  م

١   �{�{�{�{P��O�N��M���LP��O�N��M���LP��O�N��M���LP��O�N��M���Lzzzz   ٥  اهتمام واختصاص  

٢   �{�{�{�{s��rq����p��os��rq����p��os��rq����p��os��rq����p��ozzzz  ٩  اختصاص  

٣   �{�{�{�{²�±��°²�±��°²�±��°²�±��°zzzz   ١١  اختصاص  

٤   �{�{�{�{¼��»��º¼��»��º¼��»��º¼��»��ºzzzz    ١٢  اصاختص  

                                      

  .)١٠٦( :دالئل اإلعجاز) 1(
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  رقمها  الغرض البالغي  الفـــــاصلة  م

٥   �{�{�{�{Ê��É���ÈÊ��É���ÈÊ��É���ÈÊ��É���Èzzzz    ١٣  اهتمام واختصاص  

٦   �{�{�{�{���~}��|���~}��|���~}��|���~}��|zzzz  ٢٠  اهتمام واختصاص  

٧   �{�{�{�{¡�~��}��|¡�~��}��|¡�~��}��|¡�~��}��|zzzz  ٤١  اختصاص  

٨   �{�{�{�{Ð��Ï�Î����ÍÐ��Ï�Î����ÍÐ��Ï�Î����ÍÐ��Ï�Î����Ízzzz� �� �� ��   ٤٣  اختصاص�

٩   �{�{�{�{²��±��°���¯²��±��°���¯²��±��°���¯²��±��°���¯��zzzz� �� �� ��   ٥٠  اختصاص�

١٠   �{�{�{�{Ú���Ù��ØÚ���Ù��ØÚ���Ù��ØÚ���Ù��Øzzzz� �� �� ��   ٦٣  اختصاص�

١١   �{�{�{�{�k��j��ih�gfedc�k��j��ih�gfedc�k��j��ih�gfedc�k��j��ih�gfedczzzz� �� �� ��   ٦٦  اهتمام�

١٢   �{�{�{�{¨§¨§¨§¨§����¬��«ª¬��«ª¬��«ª¬��«ªzzzz� �� �� ��   ٦٧  اختصاص�

١٣   �{�{�{�{ª�©¨§¦ª�©¨§¦ª�©¨§¦ª�©¨§¦zzzz� �� �� ��   ٧٦  ومالشمول والعم�

١٤   �{�{�{�{��hgf�e��hgf�e��hgf�e��hgf�ezzzz� �� �� ��   ٨١  اختصاص�

  

: قــــدم الجــــار والمجــــرور] ٥:يوســــف [P��O�N��M���LP��O�N��M���LP��O�N��M���LP��O�N��M���Lzzzz}�}�}�}�: �ففــــي قولــــه  
ن المـستهدف بالعــداوة، أال وهـو اإلنــسان ولـيس غيــره مـن الكائنــات بــي  علـى خبــر إن لكـي يُ )لإلنـسان(

سجود لـه فـسجدوا ألنه العدو الوحيد فهو من ُفضل من اهللا على إبليس وهو من أمر اهللا المالئكـة بالـ
وأبـــى إبلـــيس حـــسدًا، فنـــال بـــذلك الدرجـــة والرفعـــة عنـــد اهللا وانحـــط إبلـــيس إلـــى الدرجـــة الـــسفلى بـــسبب 
.عصيانه، فنتج عن ذلك عداوة متجددة متجذرة في نسل إبليس لبني البشر كافة  

قــــــــدم الجــــــــار ] ٦٧:يوســــــــف[ ����ª¬��«ª¬��«ª¬��«ªzzzz»��¬����§¨§¨§¨§¨}�}�}�}�: �وفــــــــي قولــــــــه   
عظيمًا له سبحانه وبيان أن التوكل واللجوء ال يكون إال إلى والمجرور العائد على اهللا تعالى، وذلك ت

  .جناب اهللا وركنه العظيم الذي ال يرد عنه أحد إذا التجأ إليه
  



   ١٩٣

  :والجدول التالي يبين الفواصل التي جاء فيها تقديم وتأخير في سورة الرعد

  رقمها  الغرض البالغي  ةلاصـــــالف  م

١  �{�{�{�{n��mlkjin��mlkjin��mlkjin��mlkji����p��op��op��op��ozzzz  ٢  اهتمام  

٢  {{{{����lkjihglkjihglkjihglkjihgzzzz  ٣  اختصاص  

٣  �{�{�{�{ª©��¨§¦¥ª©��¨§¦¥ª©��¨§¦¥ª©��¨§¦¥zzzz  ٤  اختصاص  

٤  �{�{�{�{��Ë�Ê��ÉÇÆ��Å��Ë�Ê��ÉÇÆ��Å��Ë�Ê��ÉÇÆ��Å��Ë�Ê��ÉÇÆ��Åzzzz  ٥  اختصاص  

٥  �{�{�{�{¶µ´³²¶µ´³²¶µ´³²¶µ´³²��������¸̧̧̧zzzz  ١١  التعظيم  

٦  {{{{î��íë��êé��è��ç��æî��íë��êé��è��ç��æî��íë��êé��è��ç��æî��íë��êé��è��ç��æz�z�z�z�  ١٨  اختصاص  

٧  {{{{������������Ø��×Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ���Ð��ÏØ��×Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ���Ð��ÏØ��×Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ���Ð��ÏØ��×Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ���Ð��Ïzzzz  ٢٧  تعظيم  

٨  �{�{�{�{f��edcb��a`�_^��]��\f��edcb��a`�_^��]��\f��edcb��a`�_^��]��\f��edcb��a`�_^��]��\����zzzz  ٣٠  اختصاص  

٩  �{�{�{�{íìë��êé��èíìë��êé��èíìë��êé��èíìë��êé��èzzzz   ٣٤  تعظيم اختصاص و  

١٠  {{{{����ut��s���rut��s���rut��s���rut��s���rzzzz  ٣٦  اختصاص  

١١  �{�{�{�{««««����®��¬®��¬®��¬®��¬zzzz  ٣٩  اختصاص  

١٢  �{�{�{�{½��¼��»º��¹½��¼��»º��¹½��¼��»º��¹½��¼��»º��¹z�z�z�z�  ٤٠  اختصاص  

  
 قـــــدم الجـــــار والمجـــــرور ]٥:الرعـــــد[ ��Ë�Ê��ÉÇÆ��Å��Ë�Ê��ÉÇÆ��Å��Ë�Ê��ÉÇÆ��Å��Ë�Ê��ÉÇÆ��Åzzzz}�}�}�}�: � ففـــــي قولـــــه 

لالختـصاص واالهتمـام، وذلـك لبيـان أن مـصيرهم سـيكون الخلـود ) خالدون(على خبر المبتدأ ) فيها(
  . ن أن التعذيب سيكون بداخلها ال خارجها أو حولهافي النار ال في غيرها، وأيضًا لبيا



   ١٩٤

العائــد علــى ) عنــده(  قــدم الجــار والمجــرور ]٥:الرعــد[ zzzz¬��®¬��®¬��®¬��®����»»»»}�}�}�}�: �وقولــه 
 �واختـصاصه  للتعظيم االختصاص بكـون أم الكتـاب وهـو اللـوح المحفـوظ عنـده سـبحانه، �اهللا 

نـــواميس، فجــاء هــذا التقـــديم بــالعلم المطلــق باألشـــياء وبكــل مــا يجـــري فــي هــذا الكـــون مــن حــوادث و 
  .�تعظيما هللا 

  :والجدول التالي يبين الفواصل التي جاء فيها تقديم وتأخير في سورة إبراهيم

  رقمها  الغرض البالغي  الفـــــاصلة  م

١  �{�{�{�{³��²��±��° �̄�®���¬³��²��±��° �̄�®���¬³��²��±��° �̄�®���¬³��²��±��° �̄�®���¬zzzz  ٥  اختصاص  

٢  �{�{�{�{��[Z��YX��WV��[Z��YX��WV��[Z��YX��WV��[Z��YX��WVzzzz  ٦  اختصاص  

٣  {{{{s��r��q��p�s��r��q��p�s��r��q��p�s��r��q��p�zzzz  ١٢  اختصاص  

٤  {{{{³��²±°³��²±°³��²±°³��²±°zzzz  ١٧  تهويل  

٥  �{�{�{�{U��T��S��R��QU��T��S��R��QU��T��S��R��QU��T��S��R��Qz�z�z�z�  ٢٠  اهتمام وتعظيم  

٦  �{�{�{�{��z��y��x��w��v��u��t���s��r��z��y��x��w��v��u��t���s��r��z��y��x��w��v��u��t���s��r��z��y��x��w��v��u��t���s��rzzzz  ٢١  اهتمام  

٧  �{�{�{�{®��¬��«��ª��©®��¬��«��ª��©®��¬��«��ª��©®��¬��«��ª��©z�z�z�z�  ٢٢  اختصاص  

٨  {{{{GFEDCBA�GFEDCBA�GFEDCBA�GFEDCBA�����J���IJ���IJ���IJ���Izzzz  ٤٣  اختصاص  

 قــــــدم الجــــــار ]٦:إبــــــراهيم Z��YX��WV��[Z��YX��WV��[Z��YX��WV��[Z��YX��WVzzzz]]��}�}�}�}�: �ففــــــي قولــــــه   
 حــدثت لبنــي إســرائيل مــن لالختــصاص وذلــك ألن ذلــك العــذاب والفتنــة التــي) فــي ذلكــم (والمجــرور

 لهــم ليميــز الخبيــث مــن �فرعــون وجنــوده هــي المختــصة هنــا بكونهــا االبــتالء واالختبــار مــن اهللا 
الطيب منهم، وكذلك اختصاص مـا حـدث لهـم بكونـه أمـر عظـيم ومـصاب جلـل يحـدث دائمـا ألتبـاع 

ي كـل عـصر وحـين، الرسل للداللة على الحقد الدفين الـذي تكنـه صـدور أعـداء اإلسـالم لـه وألهلـه فـ
  . فلذلك قدمت على ما بعدها من كالم

ومن خالل البحث يتبين لنا وجه تقدم كل لفظ في موضع، وتأخيره عن نظيـره، وهـذا   
مما يدل على إعجاز القران الكـريم، حيـث إنـه مـا قـدم لفـظ إال كـان تقديمـه هـو الالئـق بـه، ومـا أخـر 
.غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره إال كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخيره هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو األنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسب



   ١٩٥

  ::التوكيدالتوكيد: : املطلب الثالثاملطلب الثالث
تمكـين الـشيء فـي نفـسه، وتقويـة أمـره، وفائدتـه إزالـة الـشكوك، وٕاماطـة هو : "والمراد بالتوكيد

  . )١("الشبهات عما أنت بصدده، وهو دقيق المأخذ، كثير الفوائد 
 إن اآليات جاء في حركةٍ فواصل وكيد في  الت ى ورسوخه  مع حركة المعنَ  يتناغمُ عٍ  مرنة، وتنو

 فسفــي الــن اإلنــسانية، فهــو يكــشف عــن دخائــل الن  هــا، أو حــين دَ فــوس حــين تحتــاج إلــى مــا يزيــل ترد
  .تحتاج إلى ما يعلل وهمها
ساق هن فُيـب، ما إذا كان خـالي الـذّ راعي حال المخاطَ  يُ  األحوال يجب أنْ فاألسلوب في كلّ 

اني ى األول االبتــدائي، والثــم سَ ر، وُيــف للمنِكــضاعَ ، وُيــاكّ د الــش د للمتــرد الكــالم فــي غيــر توكيــد، ويؤكــ
 الط الث اإلنكاريلبي، والث.  

ه بـه واِجـاني تُ فس، والثـى فـي الـن ك فـي األول تبتـدئ بـه المعَنـ ألنـ؛سمية واضـحةٌ  الت ومناسبةُ "
  .)٢( " ه إنكاراً واجِ الث تُ  للخبر، والث بةٌ  طالِ فَس  الن  وكأن ،تردداً 

ن وخمـــسين فوجـــدت التوكيـــد فـــي اثنـــي" وٕابـــراهيم-الرعـــد-فيوســـ"وقـــد تتبعـــت فواصـــل ســـور   
  .فاصلة من إجمالهما

 : سف التي جاء فيها التوكيد في سورة يو والجدول التالي يبين الفواصل  

  رقمها  الفـــــاصلة  م

١   {{{{±�°�� �̄®�¬�«±�°�� �̄®�¬�«±�°�� �̄®�¬�«±�°�� �̄®�¬�«z�z�z�z�   ٣  

٢   �{�{�{�{��P��O��N��M���L��P��O��N��M���L��P��O��N��M���L��P��O��N��M���Lzzzz   ٥  

٣   {{{{��k���j��i�����h���k���j��i�����h���k���j��i�����h���k���j��i�����h�zzzz  ٦  

٤   {{{{d��c��b��a����`��d��c��b��a����`��d��c��b��a����`��d��c��b��a����`��z�z�z�z�  ٨  

٥   �{�{�{�{��°��°��°��°²����±²����±²����±²����±z�z�z�z�   ١١  

٦   �{�{�{�{¼��»��º¼��»��º¼��»��º¼��»��ºz�z�z�z�    ١٢  

٧   �{�{�{�{Ô��Ó����ÒÔ��Ó����ÒÔ��Ó����ÒÔ��Ó����Òz�z�z�z�  ١٤  

                                      

 ).٢/١٧٦: (اإلعجاز ليحيى بن حمزة العلوي المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق :الّطراز) 1(

 .)٥١( :محمد أبو موسى :راسة تحليلية لمسائل علم المعاني د:خصائص التراكيب) 2(



   ١٩٦

  رقمها  الفـــــاصلة  م

٨   �{�{�{�{Z��Y��X���WZ��Y��X���WZ��Y��X���WZ��Y��X���Wz�z�z�z�  ٢٣  

٩   {{{{q��p��o���nq��p��o���nq��p��o���nq��p��o���nz�z�z�z�  ٢٤  

١٠   �{�{�{�{¼���»��º�� �̧�¶���µ¼���»��º�� �̧�¶���µ¼���»��º�� �̧�¶���µ¼���»��º�� �̧�¶���µzzzz  ٢٨  

١١   �{�{�{�{�ÉÈ�ÇÆ�ÉÈ�ÇÆ�ÉÈ�ÇÆ�ÉÈ�ÇÆzzzz  ٢٩  

١٢   �{�{�{�{��ß��Þ��Ý��Ü���Û��ß��Þ��Ý��Ü���Û��ß��Þ��Ý��Ü���Û��ß��Þ��Ý��Ü���Ûzzzz  ٣٠  

١٣   �{�{�{�{�u��t��s�u��t��s�u��t��s�u��t��s�����������v���v���v���vzzzz  ٣٤  

١٤   �{�{�{�{��Å�����Ä��Ã��Â��Å�����Ä��Ã��Â��Å�����Ä��Ã��Â��Å�����Ä��Ã��Âzzzz  ٣٦  

١٥   �{�{�{�{²��±��°���¯²��±��°���¯²��±��°���¯²��±��°���¯��zzzz  ٥٠  

١٦   �{�{�{�{���R��Q��P�����O���R��Q��P�����O���R��Q��P�����O���R��Q��P�����Ozzzz  ٥٣  

١٧   {{{{������l��k���j��l��k���j��l��k���j��l��k���jzzzz  ٥٥  

١٨   �{�{�{�{��h��g��f���e��d���c���b��h��g��f���e��d���c���b��h��g��f���e��d���c���b��h��g��f���e��d���c���bzzzz ٥٧  

١٩   �{�{�{�{~~~~��������¦��¥��¤���£��¢��¡�����¦��¥��¤���£��¢��¡�����¦��¥��¤���£��¢��¡�����¦��¥��¤���£��¢��¡�����zzzz ٥٩  

٢٠   �{�{�{�{Ú���Ù��ØÚ���Ù��ØÚ���Ù��ØÚ���Ù��Øzzzz ٦٣  

٢١   �{�{�{�{O��N��MO��N��MO��N��MO��N��M������S��R����Q��S��R����Q��S��R����Q��S��R����Qzzzz ٦٤  

٢٢   �{�{�{�{¨§¥��¤���£����¢¨§¥��¤���£����¢¨§¥��¤���£����¢¨§¥��¤���£����¢����¬��«ª¬��«ª¬��«ª¬��«ªzzzz� �� �� �� �٦٧  

٢٣   �{�{�{�{M�L���KM�L���KM�L���KM�L���Kzzzz� �� �� �� �٧٩  

٢٤   �{�{�{�{¬«���ª��©¬«���ª��©¬«���ª��©¬«���ª��©zzzz� �� �� �� �٨٣  



   ١٩٧

  رقمها  الفـــــاصلة  م

٢٥   �{�{�{�{����UT�S��R��Q��P��ON��M����UT�S��R��Q��P��ON��M����UT�S��R��Q��P��ON��M����UT�S��R��Q��P��ON��Mzzzz� �� �� �� �٨٧  

٢٦   �{�{�{�{l��k��j��il��k��j��il��k��j��il��k��j��iz�z�z�z�� �� �� �� �٨٨  

٢٧   �{�{�{�{k��j��ik��j��ik��j��ik��j��i��r�����q��p��o��n��m���l����r�����q��p��o��n��m���l����r�����q��p��o��n��m���l����r�����q��p��o��n��m���l��zzzz� �� �� �� �٩٠  

٢٨   �{�{�{�{i���h��g���fi���h��g���fi���h��g���fi���h��g���fzzzz� �� �� �� �٩٨  

٢٩   �{�{�{�{©©©©��������¬��«�ª¬��«�ª¬��«�ª¬��«�ªzzzz� �� �� �� �١٠٠  

٣٠   �{�{�{�{K���J��I��H�GK���J��I��H�GK���J��I��H�GK���J��I��H�Gzzzz� �� �� �� �١٠٤  

٣١   �{�{�{�{��¤��£��¡�����~��}��|��¤��£��¡�����~��}��|��¤��£��¡�����~��}��|��¤��£��¡�����~��}��|zzzz� �� �� �� �١٠٩  

  
للداللة على ) إنّ ( استخدم حرف التوكيد ]٦:يوسف[ ��k���j��i�����h���k���j��i�����h���k���j��i�����h���k���j��i�����h�zzzz}}}}: �ففي قوله   

بالغــة هللا تعــالى كــصفتين ثــابتتن لــه تعــالى، تأكيــد ثبــوت واســتقرار صــفتي العلــم المطلــق، والحكمــة ال
وليس كأن يتصف بأحدهما أو بهما أحد من المخلوقين فإنه إن اتصف بهما كان ذلك في وقت مـن 
أوقات حياته أو في حالة من حاالتـه، وٕان الزمتـاه حـال حياتـه فإنـه ال يلبـث أن يمـوت فتفارقـاه، وٕان 

 درجـة الخـالق وهـذا أمـر متقـرر فـي األذهـان وال كان في المخلوق إحدى هذه الصفات لم تكـن بـنفس
  .يعارضه صاحب عقل أبدًا، فسبحان من تفرد بكل أسماء الجالل وصفات الكمال

 ]٩٠:يوســــف [��r�����q��p��o��n��m���l��k��j��i��r�����q��p��o��n��m���l��k��j��i��r�����q��p��o��n��m���l��k��j��i��r�����q��p��o��n��m���l��k��j��izzzz}�}�}�}�: �وفــــي قولــــه   
لتقـوى استخدم سـبحانه التأكيـد فـي هـذه اآليـة مـرتين وذلـك حتـى يـدلل علـى قـوة الـصلة والتـرابط بـين ا

 فإنــــه ســــبحانه يؤكــــد علــــى وعــــده لعبــــاده المتقــــين �والــــصبر وبــــين الرفعــــة فــــي الــــدرجات عنــــد اهللا 
الملتزمين بمنهجه القويم الصابرين على أوامره ونواهيه بـأن لهـم منـه أعلـى الـدرجات وأرفـع المقامـات 

وضـــال، ألنـــه تعـــالى ال يـــضيع عنـــده جهـــد، وال يـــساوي ســـبحانه بـــين مـــؤمن وكـــافر، وال بـــين مهتـــٍد 
  .فالمؤمنون عنده هم األحياء، وأهل الضالل في موت مستمر متكرر

    



   ١٩٨

 :والجدول التالي يبين الفواصل التي جاء فيها التوكيد في سورة الرعد

  رقمها  الفـــــاصلة  م

١  �{�{�{�{gggg��������l��k��j��i��hl��k��j��i��hl��k��j��i��hl��k��j��i��hz�z�z�z�  ٣  

٢  �{�{�{�{��ª��©�� �̈�§��¦��¥��ª��©�� �̈�§��¦��¥��ª��©�� �̈�§��¦��¥��ª��©�� �̈�§��¦��¥zzzz  ٤  

٣  �{�{�{�{��Ë���Ê��ÉÇ��Æ��Å��Ë���Ê��ÉÇ��Æ��Å��Ë���Ê��ÉÇ��Æ��Å��Ë���Ê��ÉÇ��Æ��Åzzzz  ٥  

٤  �{�{�{�{V��U��T��SV��U��T��SV��U��T��SV��U��T��Szzzz  ٦  

٥  {{{{����d��c�bd��c�bd��c�bd��c�b��h��g��f��h��g��f��h��g��f��h��g��fzzzz  ٧  

٦  �{�{�{�{]��\��[���Z��Y��X]��\��[���Z��Y��X]��\��[���Z��Y��X]��\��[���Z��Y��Xz�z�z�z� ١٤  

٧  �{�{�{�{��|��{��zy�x��w��v��u��|��{��zy�x��w��v��u��|��{��zy�x��w��v��u��|��{��zy�x��w��v��uzzzz  ١٦  

٨  {{{{������������Ø��×Ö��ÕÔ��ÓÒ��Ñ���Ð��ÏØ��×Ö��ÕÔ��ÓÒ��Ñ���Ð��ÏØ��×Ö��ÕÔ��ÓÒ��Ñ���Ð��ÏØ��×Ö��ÕÔ��ÓÒ��Ñ���Ð��Ïzzzz  ٢٧  

٩  �{�{�{�{~��}����|��{����z~��}����|��{����z~��}����|��{����z~��}����|��{����zzzzz  ٣١  

١٠  �{�{�{�{½��¼�������»���º��¹½��¼�������»���º��¹½��¼�������»���º��¹½��¼�������»���º��¹z�z�z�z�  ٤٠  

  
ـــــــي قولـــــــه   ورد حـــــــرف ]٢٧:الرعـــــــد[ ������������Ø��×Ö��ÕÔ��ÓÒ��Ñ���Ð��ÏØ��×Ö��ÕÔ��ÓÒ��Ñ���Ð��ÏØ��×Ö��ÕÔ��ÓÒ��Ñ���Ð��ÏØ��×Ö��ÕÔ��ÓÒ��Ñ���Ð��Ïzzzz}}}}: �فف

 سبحانه على قضية غاية في األهمية مـن خـالل هـذه الفاصـلة المؤكـدة بحـرف فلقد أكد) إنّ (التوكيد 
 بـــأمر الهدايـــة والـــضالل، وال يحـــق ألحـــد مـــن المخلـــوقين �التوكيـــد، أال وهـــي اختـــصاصه وتفـــرده 

 ألــيم العقــاب وشــديد �التعــدي علــى هــذا الحــق الخــاص بــاهللا تعــالى، ومــن فعــل ذلــك فلينتظــر منــه 
  .العذاب

    



   ١٩٩

  : يبين الفواصل التي جاء فيها التوكيد في سورة إبراهيموالجدول التالي

  رقمها  الفـــــاصلة  م

١ �{�{�{�{³��²��±��°�� �̄�®���¬³��²��±��°�� �̄�®���¬³��²��±��°�� �̄�®���¬³��²��±��°�� �̄�®���¬zzzz  ٥  

٢ �{�{�{�{h��g�f��e��dh��g�f��e��dh��g�f��e��dh��g�f��e��dzzzz  ٧  

٣ �{�{�{�{v��u��t��sv��u��t��sv��u��t��sv��u��t��szzzz  ٨  

٤ �{�{�{�{Ì��ËÌ��ËÌ��ËÌ��Ë�����Í���Í���Í���Í������Î��Î��Î��Î��zzzz  ١٨  

٥ �{�{�{�{®��¬��«��ª��©®��¬��«��ª��©®��¬��«��ª��©®��¬��«��ª��©z�z�z�z�  ٢٢  

٦ �{�{�{�{r��q��p��o��n���mr��q��p��o��n���mr��q��p��o��n���mr��q��p��o��n���m����zzzz ٣٠  

٧ �{�{�{�{��Q��P��O��N��Q��P��O��N��Q��P��O��N��Q��P��O��N��������zzzz  ٣٤  

٨ �{�{�{�{��n��m�k��j��i��h��n��m�k��j��i��h��n��m�k��j��i��h��n��m�k��j��i��h�q��p��o�q��p��o�q��p��o�q��p��ozzzz  ٣٦  

٩ �{�{�{�{�±��°�� �̄�®�±��°�� �̄�®�±��°�� �̄�®�±��°�� �̄�®zzzz  ٣٩  

١٠ �{�{�{�{���o��n���m��l��k���o��n���m��l��k���o��n���m��l��k���o��n���m��l��kzzzz  ٤٧  

١١ �{�{�{�{�̧ �¶��µ��´�̧�¶��µ��´�̧�¶��µ��´�̧�¶��µ��´zzzz� �� �� �� �٥١  

  
اسـتخدمت اآليـة  ]٣٠:إبراهيم [r��q��p��o��n���mr��q��p��o��n���mr��q��p��o��n���mr��q��p��o��n���m����zzzz}�}�}�}�: �ففي قوله   
للتأكيد على أن الكافرين سيكون مآلهم في اليوم اآلخر إلى النار، وٕان ما يتمتعوا ) إنّ (حرف التوكيد 

دنيا هو عبارة عن مجرد متع ال تلبث أن تنقضي ويذهب أثرها، ولكن مـا ينبغـي به في هذه الحياة ال
فــي جنــات –أن يبحثــوا عنــه ويبحــث عنــه كــل عاقــل هــو النعــيم البــاقي وال يوجــد إال عنــد اهللا تعــالى 

 يـــوم القيامـــة، وهـــم قـــد فعلـــوا العكـــس واســـتبدلوا النعـــيم البـــاقي بالُفتـــات الفـــاني، فـــأين الفطنـــة -النعـــيم
  . وال حول وال قوة إال باهللانية في فعلهم ؟والعقال



   ٢٠٠

 جـاءت هـذه الفاصـلة ]٣٤:إبراهيم [�Q��P��O��N�Q��P��O��N�Q��P��O��N�Q��P��O��Nzzzz}�}�}�}�: �وفي قوله   
وذلـك إقـرارًا لـصفتين مالزمتـين وعنـصرين أصـيلين فـي تركيبـة الشخـصية ) إنّ (مؤكدة بحرف التوكيد 

إن نجـا اإلنـسان مـن نـوع مـن الظلم والكفران، فالظلم أنواع والكفر كـذلك أنـواع فـ: اإلنسانية، أال وهما
أنواعها ال يحس إال وقد وقع في نوع آخـر، وقـد يجمـع أكثـر مـن نـوع، ولكـن أخطرهـا وأعظمهـا وهـو 

���b�a���b�a���b�a���b�a}�}�}�}�: � لقولـه تعـالىاإلشـراك بـه : النوع الذي ال يمكن أن يغفـره أو يتهـاون فيـه اهللا هـو

�d�c�d�c�d�c�d�czzzz ]الكفـــر، فهـــذا بـــاب ، فمـــا دام اإلنـــسان وبـــشكل عـــام يغلـــب عليـــه الظلـــم و ]١٣:لقمـــان
للتحذير والنصيحة لكل إنـسان مـسلم أن يبتعـد وبكـل مـا أوتـي مـن قـوة عـن كـل أسـباب الظلـم والكفـر 
حتــى ال يقــع فــي المحــذور، وليكــون عنــد ربــه مرضــيًا، بعيــدًا عــن ســخطه ســبحانه، قريبــًا مــن  عفــوه 

  .ورضاه
آن الكـــريم وبعـــد اســـتعرض أمثلـــة التوكيـــد فـــي فواصـــل الـــسور الـــثالث؛ نـــدرك أن القـــر   

التوكيديــــة، واســــمية الجملــــة، وســــائر " الــــالم " التوكيديــــة، و" إّن " يــــستخدم المؤكــــدات اللغويــــة مــــن 
المؤكدات؛ للتأكيد على صحة الحقائق القرآنية التي أخبر عنها القرآن الكـريم، عقائديـة، أو تاريخيـة، 

  . وهامأو تشريعية، ليتقبلها المكلف بالثبوت القطعي منزها عن الظنون واأل



   ٢٠١

  :: والذم والذماملدحاملدحأفعال أفعال : : املطلب الرابعاملطلب الرابع
 أو ، )١("المــدح هــو الثنــاء باللــسان علــى الجميــل االختيــاري قــصداً " :قــال الــشريف الجرجــاني

 فــي خطــاب األعمــال مزايــا عمــل مــن أو هيئــة اجتماعيــة أوذكــر مناقــب شــخص " : هــوأخــرىبعبــارة 
  .)٢(" شعراً أوعلني نثرًا 

ن الـصفات الذميمـة سـيئة عنـد ، أل)٣(" سـوء بقـصد التعيـبظهـارإل إالالذم ال يـستعمل "وقيل 
المخاطب مؤثرة فيه ظاهرة على لسانه مدعاة للعيب وذم صاحبها ، وقد يراد من الـذم معنـى النـصح 

عبر به عما يقدم والذم قد ي" استبدلها بصفات حميدة، إنعلى خالف الصفات الذميمة فيكون نصحًا 
  .)٤( "عليه بقصد النصح

فلـم أجـد أفعـال المـدح والـذم إال فـي سـورة " يوسـف والرعـد وٕابـراهيم"تبعت  فواصل سور وقد ت
  .الرعد في ثالثة مواطن من إجمالها

  :  جاء فيها المدح والذم في سورة الرعدالتيوالجدول التالي يبين الفواصل 
  رقمها  الفـــــاصلة  م

١   {{{{����î��íë��êî��íë��êî��íë��êî��íë��êz�z�z�z�  ١٨  

٢   �{�{�{�{nnnn����o��o��o��o������p��p��p��p������q��q��q��q������ssss�������u��t�����u��t�����u��t�����u��t��zzzz  ٢٤  

٣   {{{{����H���G��F��EH���G��F��EH���G��F��EH���G��F��Ez�z�z�z�  ٢٩  

  

                                      

 .)١١٦( :لتعريفاتا) ١(

لمهنــدس، مكتبــة لبنــان، بيــروت، كامــل ا )٣٤٣ (حمــد مطلــوبأ :واألدبمعجــم المــصطلحات العربيــة فــي اللغــة ) ٢(
  .م١٩٨٤ ١/ط

عـــدنان درويـــش، محمـــد المـــصري، مؤســـسة الرســـالة،  ترتيـــب )٤٥٤(هــــ ١٠٩٤ت الكفـــوي البقـــاء أبـــي :الكليـــات) ٣(
 . .م١٩٩٨، ٢/بيروت، ط

  .  )٤٥٤( المرجع السابق) ٤(
 



   ٢٠٢

  
) بــئس( اســتخدم ســبحانه فعــل الــذم ]١٨:الرعــد[ �����î��íë��êî��íë��êî��íë��êî��íë��êz�z�z�z}}}}: �ففــي قولــه 

وذلك للداللة على المآل السيئ الذي ينتظر الكافرين يوم القيامة فال يناسب فـي تهويـل وتعظـيم أمـر 
م، وفيـه مـا فيـه العقاب والنكال الذي ينتظرهم والمستقر المعد لهم أكثر من هذا الفعـل الـدال علـى الـذ

من مقدار األلم الشديد الذي يوقعه في نفـوس المجـرمين والحـسرة علـى سـوء المـستقر والمرجـع، وفيـه 
ما فيه مـن انقبـاض الـنفس وتعـسر األنفـاس لـدى مـن ُأِعـد لهـم هـذا المـآل، ولكـن فـي المقابـل ال نجـد 

ة واالطمئنــــان القلبــــي، فــــي إبــــراز الراحــــة النفــــسي) طــــوبى(أروع وال أجمــــل مــــن التعبيــــر بفعــــل المــــدح 
والــسعادة الغــامرة التــي يحــس بهــا أهــل الجنــة عنــدما يالقــون مــا وعــدهم بــه مــوالهم عنــده ســبحانه ذو 
العفــو علــى عبــاده واالمتنــان، مــن المكرمــات والتــنعم فــي فــسيح الجنــان، ومــستقر الرحمــة والرضــوان 

��H���G��F��EH���G��F��EH���G��F��EH���G��F��Ez�z�z�z}�}�}�}�بجوار النبيين والصديقين والشهداء، أال  �� �� �� �
].٢٩:الرعد[ 



   ٢٠٣

  : : املطلب اخلامساملطلب اخلامس

  :: التي تشتمل على أمساء اهللا احلسىن وعالقتها مبوضوع اآلية التي تشتمل على أمساء اهللا احلسىن وعالقتها مبوضوع اآليةفواصلفواصلالال

  ::معاني أسماء اهللا الحسنىمعاني أسماء اهللا الحسنى: : أوالً أوالً 

  .ورد في سورة يوسف في ثالثة مواضع، وفى سورة إبراهيم في موضع واحد : الحكيم-١

  .]٦:يوسف[ ������k���j��i�����h���k���j��i�����h���k���j��i�����h���k���j��i�����h�zzzz}}}}: قوله تعالى
  ]٨٣:يوسف[ �������ª��©���ª��©���ª��©���ª��©¬«¬«¬«¬«zzzz}}}}: قوله تعالىو 
  .]١٠٠:يوسف[ �����ª¬��«�ª¬��«�ª¬��«�ªzzzz»��¬��������©©©©}}}}: قوله تعالىو 
     .]٤:إبراهيم[ ����z��y��xz��y��xz��y��xz��y��xzzzz}�}�}�}�قوله تعالى و 

  :قال ابن القيم    
  )١(وهو الحكيم وذا من أوصافه                   نوعان أيضًا ما هما عدمان 

ــرب أن ــسان الع ــي ل  عبــارة عــن معرفــة أفــضلهــي الحكــيم ذو الحكمــة، والحكمــة  " :جــاء ف
وهــو فعيــل بمعنــى ، وهــو القاضــي، وأن الحكــم والحكــيم، همــا بمعنــى الحــاكم، ألفــضل العلــوم األشــياء

 .)٢(" وفيه أيضًا أن الحكيم المتقن لألمور، أحكم األمر أي أتقنه  فاعل

 معرفـة األشـياء �الحكمـة مـن اهللا "ليـست كحكمـة البـشر ألن  إن حكمة اهللا تعـالى مطلقـةف
والحكــيم هــو " ،)٣("كــام، ومــن اإلنــسان معرفــة الموجــودات وفعــل الخيــرات علــى غايــة اإلح وٕايجادهــا
 فـــي موضـــعه يءالحكمـــة البالغــة الـــذي يــضع كـــل شــفـــي التقــدير والمحـــسن فــي التـــدبير، ذو العــادل 

 .)٤(" بحسب المصلحة 

هــو المحكــم لخلــق األشــياء، صــرف عــن مفعــل إلــى فعيــل، معنــى اإلحكــام لخلــق : " الحكيمفــ
   .)٥(" صرف إلى التدبير فيها، وحسن التقدير لها األشياء، إنما ين

                                      

، حمـــد احمــد بــن شــعبان بــن احمــد، مكتبــة الـــصفا،             )١٨٨(ابــن قــيم الجوزيــة : شــرح أســماء اهللا الحــسنى:  انظــر(1)
  .٢٠٠٦الطبعة األولى، 

 ).٤/١٨٨ (ابن منظور: لسان العرب: انظر) 2(

 ).١٤٢ (الراغب األصفهاني :معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم: انظر) 3(

 . دار الصابوني، القاهرة) ٧٥(النور األسمى في أسماء اهللا الحسنى، سليمان سامي محور : انظر) 4(

ـــن علـــى البيهقـــي : انظـــر) 5( ـــن الحـــسين ب ـــد اهللا بـــن عـــامر، دار )٣٤(األســـماء والـــصفات، أبـــو بكـــر ب ، تحقيـــق عب
 .الحديث، القاهرة



   ٢٠٤

  .سف وسورة إبراهيم في موضع واحد في كليهما يو ورد في سورة -: السميع -٢

  .]٦:يوسف[ u��t��su��t��su��t��su��t��s�����������������������v���v���v���vzzzz}}}} :قوله تعالىفي 

��°��±�}�}�}�}�: قوله تعالىو  �̄�®�±��°�� �̄�®�±��°�� �̄�®�±��°�� �̄�®zzzz ]٣٩:إبراهيم[.  

فـي األذن شـئ تـسمعه، واهللا سـبحانه الـسمع مـا وقـر : "         وهو على وزن فعيل من الفعل سمع
ولــست : "، وفــى اللـسان)١(ن خفـي فهــو يـسمع مـن غيــر جارحـةإ سـميع ال يعـزب عــن إدراكـه مــسموع و 

  .)٢(أنكر من كالم العرب أن يكون السميع سامعا ومسمعا 

ال يقف سمع اهللا عند ما به تنطـق الـشفتان، : " والسمع هللا تعالى مطلق، متسم بالكمال ألنه
ك به اللسان بل يتجاوز ذلك إلى اإلحاطـة بمـا تهـدف بـه الـضمائر، ومـا تتنـاجى بـه الـسرائر أو يتحر 

 .)٣(وما يجول بالخواطر 

  :سبعة مواضع من سورة يوسف فقط ورد في سورة : العليم-٣

  .]٦:يوسف[ ��k���j��i�����h��k���j��i�����h��k���j��i�����h��k���j��i�����hzzzz}}}}: قوله تعالىفي 

  .]١٩:يوسف[ u��t��s��ru��t��s��ru��t��s��ru��t��s��rzzzz}}}}: قوله تعالىو 

  .]٤٣:يوسف[ �t��s�t��s�t��s�t��s�u��u��u��u������������v���v���v���vzzzz}}}}: قوله تعالىو 

  .]٥٠:يوسف[ zzzz¯���°��±����²¯���°��±����²¯���°��±����²¯���°��±����²}�}�}�}�: قوله تعالىو 

  .]٧٦:يوسف[ ª�©¨§¦ª�©¨§¦ª�©¨§¦ª�©¨§¦zzzz}�}�}�}�: قوله تعالىو 

  .]٨٣:يوسف [���ª��©¬«���ª��©¬«���ª��©¬«���ª��©zzzz»¬}}}}: قوله تعالىو 

  .]١٠٠:يوسف[ �ª¬��«�ª¬��«�ª¬��«�ªzzzz»��¬��������©©©©}}}}: قوله تعالىو 

معرفة الشيء على ما هو به، والمعنى الحقيقـي للفـظ العلـم : " جاء في الكليات أن العلم هو
 والعلــيم هــو العــالم بالــسرائر والخفيــات التــي ال يــدركها علــم الخلــق، وجــاء علــى وزن )٤(" اإلدراكهــو 

                                      

  ).٢٥٦ (ابن منظور: لسان العرب:  انظر)١(
 ).٢٥٦(المرجع السابق : انظر )2(

  ).٤٥ (سليمان سامي محور: النور األسمى في أسماء اهللا الحسنى) 3(
  ).٦١٠(أبو البقاء الكفوى : الكليات) 4(



   ٢٠٥

 وعلـم  اهللا تعـالى واسـع يـسع كـل أفعـال الخلـق وحركـاتهم وسـكناتهم )١(فعيل للمبالغة في وصـفه للعلـم
  .)٢(تابع لألشياءوعلم اهللا غير مستفاد من األشياء ، بل األشياء مستفادة منه، وعلم العبد باألشياء 

  .سف في موضعين، وفى سورة إبراهيم في موضع واحد يو ورد في سورة : الغفور -٤

  .]٥٣:يوسف[ ���R��Q��P�����O���R��Q��P�����O���R��Q��P�����O���R��Q��P�����Ozzzz}}}}: قوله تعالىفي 

  .]٩٨:يوسف [i���h��g���fi���h��g���fi���h��g���fi���h��g���fzzzz}}}}: قوله تعالىو 

  .]٣٦:إبراهيم[ �����q��p��o��n��m�k��j��i��h�����q��p��o��n��m�k��j��i��h�����q��p��o��n��m�k��j��i��h�����q��p��o��n��m�k��j��i��hzzzz}�}�}�}�: قوله تعالىو 

، ر، والغفـر والغفـار والغفـو )٣( والـستر، وغفـر اهللا ذنوبـه أي سـترها التغطيـة: الغفور في اللغة
جميعها أسماء للمولى جل ثناؤه منها ما هو للمبالغة، كالغفور والغفار، والغفران والمغفرة من اهللا هو 

  .)٤(أن يصاب العبد من يمسه العذاب 
نــوبهم غفــر لهــم، والغفــور هــو الــذي يــستر المــذنبين فــي كــل حــين، وكلمــا دعــوه ليغفــر لهــم ذ

 إال المــؤمن، وال يــستعمل إال فــي البــاري هوالغفــران يقتــضى إســقاط العقــاب، ونيــل الثــواب، وال يــستحق
  .)٥(تعالى

فمن هنا يتضح الفرق الدقيق بين اسمه تعالى الـستير وبـين الغفـور،إذ أن الـستر أخـص مـن 
  .)٦(الغفران إذ يجوز أن يستر وال يستغفر

  .سف في أربعة مواضع، وفى سورة إبراهيم في موضع واحد يو سورةورد في  : الرحيم -٥

  .]٥٣:يوسف [���R��Q��P�����O���R��Q��P�����O���R��Q��P�����O���R��Q��P�����Ozzzz}}}}: قوله تعالىفي 

  .]٦٤:يوسف [O��N��MO��N��MO��N��MO��N��M������S��R����Q��S��R����Q��S��R����Q��S��R����Qzzzz}}}}: قوله تعالىو 

  .]٩٢:يوسف [��ª��©«��ª��©«��ª��©«��ª��©zzzz»}}}}: قوله تعالىو 

  .]٩٨:يوسف [i���h��g���fi���h��g���fi���h��g���fi���h��g���fzzzz}}}}: قوله تعالىو 

                                      

 ).١٣٥(أبو بكر البيهقي : األسماء والصفات) 1(

 ). ١/٨٧(ي بأحمد الحل: المقصد األسنى في تفسير أسماء اهللا الحسنى) 2(

 ).١١/٦٤(لسان العرب : انظر) 3(

 ).٤٠٥( الراغب األصفهاني:  معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم:انظر) 4(

 ).٦٦٦(أبو البقاء الكفوى : الكليات: انظر) 5(

 ). ٦٦٦: (المرجع السابق: انظر) 6(



   ٢٠٦

  .]٣٦:إبراهيم [��o��n��m�k��j��i��h��o��n��m�k��j��i��h��o��n��m�k��j��i��h��o��n��m�k��j��i��h�����q��p�����q��p�����q��p�����q��pzzzz}�}�}�}�: قوله تعالىو 

الرقة والتعطف، والمرحمة مثله، وقـد تـراحم القـوم رحـم بعـضها بعـضا، ورحـيم : الرحمة تعنى
  ، والـرحيم اسـم)١(على وزن فعيل بمعنى فاعل ، كما قالوا سميع بمعنى سامع ، وقدير بمعنى قادر 

 أمــا تمامهــا فمــن حيــث أنــه أراد يـشترك فيــه البــشر، لكــن رحمــة اهللا مطلقــة، ورحمــة اهللا تامــة  وعامــة،
. )٢(قضاء حاجات المحتاجين  وقضاها، وأما عمومها فمـن حيـث شـمولها المـستحق وغيـر المـستحق

والرحمــة رقــة تقتــضى اإلحــسان إلــى المرحــوم، وٕاذا وصــف البــاري بهــا فلــيس يــراد بهــا إال اإلحــسان "
  .)٣(من اآلدميين ورقة وتعطفالمجرد دون الرقة،وعليه روى أن الرحمة من اهللا إنعام وٕافضال،و 

  . في سورة يوسف في موضع واحدورد : الوكيل -٨

  .]٦٦:يوسف[�k��j��ih�gfedc�k��j��ih�gfedc�k��j��ih�gfedc�k��j��ih�gfedc�z�z�z�z}�}�}�}�����في قوله تعالى
وكـل فـالن فالنـا، إذا اسـتكفاه أمـره ثقـة  : هو المقيم بأرزاق العبـاد، وهـو مـن الفعـل وكـل يقـال

 ألن أمـر الخالئـق كلهـا موكلـة إليـه، فهـو ، واهللا هو الوكيـل)٤(أو عجزا عن القيام بأمر نفسه  بكفايته
الوكيــل المتــولي لتــدبير خلقــه، بعلمــه، وكمــال قدرتــه، وشــمول حكمتــه، الــذي يتــولى أوليــاءه، فييــسرهم 

  .)٥(" لليسرى ويجنبهم العسرى، وكفاهم األمور، فمن اتخذه وليا كفاه

  .)حافظ(، بلفظ  في سورة يوسف في موضع واحدورد : الحفيظ -٩

 .]٦٤:يوسف[ O��N��MO��N��MO��N��MO��N��M������S��R����Q��S��R����Q��S��R����Q��S��R����Qzzzz}}}}����ىقوله تعال

إنه يعلـم : المراد بالحفيظ هو صون الشئ من الزوال، واهللا تعالى حفيظ لألشياء بمعنى أوال   
هــو حراســة ذات الــشئ وجميــع صــفاته وكماالتــه : جملتهــا وتفــصيلها علمــا ال يتبــدل بــالزوال ، وثانيــا 

ه مـن المعاصـي، وعلـى قلبـه مـن الخطـرات  عن العدم، وحظ العبد مـن االسـم أن يحـافظ علـى جوارحـ
 .)٦(وأن يتوسط األمور كالكرم بين اإلسراف والبخل 

                                      

 ).٦/١٢٤(ابن منظور : لسان العرب: انظر) 1(

 ).١/٦٢(ي بأحمد الحل: المقصد األسنى: انظر) 2(

 ).٢١٦( الراغب األصفهاني: الكريممعجم مفردات ألفاظ القرآن : انظر) 3(

  ).١٥/٢٧٢(ابن منظور : لسان العرب: انظر) 4(
 ).٣٣٦ (ابن قيم الجوزية: اهللا الحسنىشرح أسماء ) 5(

، )٣٦(سـعيد بـن علـي بـن وهـف القطـاني : شـرح أسـماء اهللا الحـسنى فـي ضـوء الكتـاب والـسنة: انظر) 6(
 . نراجعه عبد اهللا بن عبد الرحمن الجبريي



   ٢٠٧

  . في سورة إبراهيم في موضعينورد : الحميد -١٠

ــــــــه تعــــــــالى ��b��a}}}}����: فــــــــي قول �̀�_��^]��\[���Z��Y��X��Wb��a�� �̀�_��^]��\[���Z��Y��X��Wb��a�� �̀�_��^]��\[���Z��Y��X��Wb��a�� �̀�_��^]��\[���Z��Y��X��Wzzzz 
  .]١:إبراهيم[

 .]٨:إبراهيم[ v��u��t��sv��u��t��sv��u��t��sv��u��t��szzzz}�}�}�}�����وقوله تعالى

ق للحمـــد والثنـــاء، واهللا تعـــالى هـــو الحميـــد، بحمـــده نفـــسه أزال، وبحمـــده هـــو المـــستح:         الحميـــد
عبــاده لــه أبــدا، الــذي يوفقــك بــالخيرات ويحمــدك عليهــا ، ويمحــو عنــك الــسيئات، وال يخجلــك لــذكرها، 
وأن النـاس منــازل فــي حمــد اهللا تعــالى، فالعامــة يحمدونــه علــى إيــصال اللــذات الجــسمانية، والخــواص 

اللــذات الروحانيــة، والمقربــون يحمدونــه ألنــه هــو ال شــئ غيــره، والحميــد مــن يحمدونــه علــى إيــصال 
  .)١(العباد حسنت عقيدته وأخالقه وأعماله وأقواله 

  : ورد في سورة الرعد في موضع واحد :الخالق -١١

  ]١٦:الرعد[ ��zy�x��w��v��u��|��{��zy�x��w��v��u��|��{��zy�x��w��v��u��|��{��zy�x��w��v��uzzzz}��|��}}}}:  � في قوله

 واحــد، هـو الخلــق الــذي يعنــي  مــشتقان مــن أصـل لغــوي�الخـالق والخــالق اســمان للمـولى   
التقدير و اإليجاد علـى غيـر مثـال سـبق،إيجاد مـن عـدم،والخالق اسـم فاعـل،والخالق فعـال مـن أبنيـة 
المبالغة، واسم الفاعل كما أشرنا فيما سـبق يفيـد ثبـوت الوصـف فيـصاحبه، وصـيغة فعـال تـشير إلـى 

ال خفاء فيه،  رق بين االسمين واضحا،، وعليه يبدو الف)٢(تكرر الفعل وقتا بعد وقت،وزمنا بعد آخر 
فاهللا هو الخالق، والذي يعيـد الخلـق  يكون خالقا، فالذي يوجد من عدم،وينشئ على غير مثال سبق،

}�}�}�}� :، قـال تعـالىيكـون خالقـاً  وتميز وتفرد، في تنوع وكثرة،  من بعد خلق،ويخلق خلقاً  مرة بعد مرة،

N�M�L�KJ�I�H�G�F�E��D�C�B�AN�M�L�KJ�I�H�G�F�E��D�C�B�AN�M�L�KJ�I�H�G�F�E��D�C�B�AN�M�L�KJ�I�H�G�F�E��D�C�B�AOOOO��S��R�Q�P���S��R�Q�P���S��R�Q�P���S��R�Q�P�
U�TU�TU�TU�T�Z�Y�X�W�V��Z�Y�X�W�V��Z�Y�X�W�V��Z�Y�X�W�V��[�[�[�[�̀ ��_� �̂]�\��̀ ��_� �̂]�\��̀ ��_� �̂]�\��̀ ��_� �̂]�\��a�a�a�a�e����d�����c���b��e����d�����c���b��e����d�����c���b��e����d�����c���b��f�f�f�f��h�g���h�g���h�g���h�g��z�z�z�z   ]فاهللا ،] ٦: الزمر 

قــال   فــي تمــام الحــسن والكمــال،وهــو أيــضاً  ال يحــصى كثــرة، متعــدد، ألن خلقــه متنــوع، هــو الخــالق،

  ....]٧:السجدة[ ��z�zzzz}�|����{�~������z}�|����{�~������z}�|����{�~������z}�|����{�~���x�w�v��u�tx�w�v��u�tx�w�v��u�tx�w�v��u�tyyyy}�}�}�}�: تعالى

                                      

: ، والمقـــصد األســــنى)٢٩ص(ســـعيد القطــــاني : شـــرح أســــماء اهللا الحـــسنى فــــي ضـــوء الكتـــاب والــــسنة: : نظـــرا) 1(
)١/١٣٠.( 

  ).١١٧( فاضل صالح السمرائي: معاني األبنية في العربية:  انظر(2)



   ٢٠٨

  : ورد في سورة الرعد في موضع واحد:واحدال -١٢

  ]١٦:الرعد[ ��zy�x��w��v��u��|��{��zy�x��w��v��u��|��{��zy�x��w��v��u��|��{��zy�x��w��v��uzzzz}��|��}}}}:  � في قوله

أن واحــدًا يقــع علــى كــل مفــرد كــان، ممــا يتــصف بالعقــل : " وهنــاك فــرق بــين االســمين:الواحــد واألحــد
فإنـه ال يقـع إال ألولـي ) أحـد(رجل واحد وجمل واحـد، وهـذا خـالف حكـم : والعلم أو ال يتصف، تقول

مـا جـاءني رجـل واحـد فيحتمـل : ن وهـو أنـك تقـولالعلم والعقل من المالئكة واألنس والجـن، وفـرق ثـا
 ء تريـد مـا جـاءني رجـل واحـد بـل جـاءني أكثـر، والثـاني أن تريـد مـا جـاكأحـدها أنـ: ذلك ثالثة معـان

أي مـا جـاءني رجـل واحـد وال أكثـر   تريـد النفـي العـام،نوالثالـث أ رجل عناء وقوة بل جاء الـضعفاء،
لــم يحتمــل غيــر معنــى واحــد وهــو النفــي العام،وهــذا فــإن قلــت مــا جــاءني أحــد  وال قــوي وال ضــعيف،

وهنــاك مــن األئمــة مــن يــرى أن الواحــد المنفــرد بالــذات، ، )١( ) "أحــد(و) واحــد(أوضــح فــارق بــين لفــظ 
  .)٢(واألحد هو المنفرد بالمعنى 

  : الرعد في موضع واحد سورة ورد في :قهارال -١٣

  ]١٦:الرعد[ ��zy�x��w��v��u��|��{��zy�x��w��v��u��|��{��zy�x��w��v��u��|��{��zy�x��w��v��uzzzz}��|��}}}}:  � في قوله

وصـرفهم ، فاهللا قهار ألنه قهر خلقه لسلطانه وقدرته، من القهر وهو الغلبة واألخذ من فوق"  
غيــر أن القهــار مــن أبنيــة المبالغــة تــدل علــى ،  والقهــار والقــاهر ســواء)٣(" علــى مــا أراد طوعــًا وكرهــا

قهــر الغلبــة أن ال " وجــاء )٤(" هــو الــذي قهــر الجبــابرة بالعقــاب، وقهــر العبــاد بــالموت: "الكثــرة، وقيــل
  .)٥( " ويستعمل في كل واحد منهما، والتذليل معاً 

  : الرعد في موضع واحد سورة ورد في :شهيدال -١٤

  ]٤٣:الرعد[ PON��MLK��JI��HGPON��MLK��JI��HGPON��MLK��JI��HGPON��MLK��JI��HGzzzz}}}}:  � في قوله
وهـــو علــى وزن فعيـــل، وهـــو مـــن أبنيـــة "الحاضـــر الـــذي ال يغيـــب عــن علمـــه شـــيء : الــشهيد  

العلـــيم، وٕاذا أضـــيف إلـــى األمـــور الباطنـــة فهـــو الخبيـــر، وٕاذا المبالغـــة، فـــإذا اعتبـــر العلـــم مطلقـــًا فهـــو 
لـيس حـضورا ، ، فاهللا شهيد على كل شيء ألنـه حاضـر)٦(" أضيف إلى األمور الظاهرة فهو الشهيد 

                                      

  ).٢/١١٥٨( الغرناطي:  مالك التأويل(1)
  ).٢/١١٥٩ ( المرجع السابق(2)
  ).١٢/٢١٠(ابن منظور :  لسان العرب(3)
  ).٧٧(البيهقي :  األسماء والصفات (4)
  ).٢٦٢(الراغب األصفهاني :  معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم(5)

  ).٢/١٢٥٤( الجزري: النهاية في غريب األثر: ، وانظر كتاب)٨/١٥(ابن منظور : لسان العرب(6) 



   ٢٠٩

¿���Ä��Ã�Â�Á�À�¿��Ä��Ã�Â�Á�À�¿��Ä��Ã�Â�Á�À�¿��Ä��Ã�Â�Á�À}�}�}�}� :قـال تعـالى، مكانيًا وال زمانيًا، وٕانمـا حـضور يليـق بذاتـه العليـة
ÅÅÅÅÆÆÆÆÉ�È�Ç�É�È�Ç�É�È�Ç�É�È�Ç�ÊÊÊÊ��Ð�Ï�ÎÍ�Ì�Ë���Ð�Ï�ÎÍ�Ì�Ë���Ð�Ï�ÎÍ�Ì�Ë���Ð�Ï�ÎÍ�Ì�Ë�zzzz ]٦:المجادلة[.  

  :حد في موضع واإبراهيم سورة ورد في :غنيال -١٥

  ]٨:إبراهيم[ v��u��t��sv��u��t��sv��u��t��sv��u��t��szzzz}�}�}�}�:  � في قوله
الغنـي هـو الـذي ال  " جـاء فـي اللـسان أن ،صـفة مـشبهة بمـن اتـصف بـالغنى:الغني في اللغـة  

وهـو الغنـي المطلـق ال يـشارك اهللا تعـالى فيـه غيـره ،يحتاج إلى أحد في شـيء، وكـل أحـد محتـاج إليـه
 �d�c�b�d�c�b�d�c�b�d�c�bzzzz}�}�}�}�:  أي الــــذي يغنــــي غيــــره، قــــال تعــــالى)المغنــــي(اك اســــم آخــــر هــــو ، وهنــــ)١(
ألن المولى ال تعلق له بغيره، ال بذاته وال في صفاته، بل يكون منزها عـن "  واهللا غني ]٨:الضحى[

   .ولكن ليس غنى مطلقاً ،  ومن أغناه اهللا من عباده يكون غنياً )٢(" العالقة مع األغيار

  :واحد في موضع إبراهيم في سورة  ورد:ذو االنتقام -١٦

  ]٤٧:إبراهيم[ ���o��n���m��l��k���o��n���m��l��k���o��n���m��l��k���o��n���m��l��kzzzz}�}�}�}�:  � في قوله
صــاحب ذلــك، : اسـم نــاقص وتفـسيره: " فـي اللغــة) ذو(، و)٣(أورده اإلمـام البيهقــي وانفـرد بــه   

كلمة صيغت ليتوصل بها إلـى الوصـف باألجنـاس ): وذ( أي صاحب مال، و:  فالن ذو مالكقولك
 مــصدر الفعــل الخماســي انــتقم، والثالثــي منــه نقــم، وجــاء فــي كتــب :واالنتقــام، )٤(" ومعناهــا صــاحب 

ــتقم(: نقــم يــنقم إذا بلغــت بــه الكراهــة حــد الــسخط، ومــن أســمائه تعــالى: اللغــة  أن  المبــالغ فــي )المن
، واالنتقام أنه سـبحانه صـاحب االنتقـام يبلـغ فـي عقابـه العبـاد المـذنبين قـدر مـا )٥(العقوبة لمن يشاء 

  .تحقونيس

  :في موضع واحد إبراهيم  ورد في سورة :سريع الحساب -١٧

  ]٥١:إبراهيم[ ��µ��´�̧�¶��µ��´�̧�¶��µ��´�̧�¶��µ��´zzzz¶�̧�}�}�}�}�:  � في قوله
 وفسره أن المولى ال يشغله حساب أحد عن )سريع الحساب(اإلمام البيهقي هذا االسم أورد   

، قيض البطءالسرعة ن" كتب اللغة أن، وفي)٦(" فيطول األمر في محاسبة الخلق عليه ، حساب غيره

                                      

  ).٣/٧٣٩(جزري ال: النهاية في غريب األثر: ، انظر كذلك)١١/٩٤(ابن منظور:  لسان العرب(1)
  ).١٤٤(ي بأحمد الحل:  المقصد األسنى(2)
  ).١٠٨(البيهقي :  األسماء والصفات(3)
  ).٦/١٠(ابن منظور : لسان العرب (4)
  ). ٥/٢٣١(الجزري :  النهاية في غريب األثر(5)
  ).١٠٨(البيهقي :  األسماء والصفات(6)
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 :فقـال عـز اسـمه،  والمولى أضاف هـذا االسـم إلـى الحـساب)١(" فهو سرع وسريع، سرع يسرع سراعة
�{�{�{�{¾�½�¼�»�º¾�½�¼�»�º¾�½�¼�»�º¾�½�¼�»�º¿¿¿¿��Â�Á�À���Â�Á�À���Â�Á�À���Â�Á�À�zzzz ]ومنه يتضح أن السرعة المقصودة ،]٢٠٢:البقرة 

فــالمولى يحاســب الخالئــق جميعهــا ، وعــدم التبــاطؤ فيــه، إنمــا ســرعة الحــساب، فــي هــذا االســم الجليــل
ســـريع محاســـبة : أي) ســـريع الحـــساب(ال يقـــدر المخلوقـــون علـــى إنجـــازه، ومنـــه أن ،رفـــي وقـــت قـــصي

  .المذنب، فحسابه له ال يطول وال يبعد
  

  : : نماذج من الفواصل المشتملة على أسماء اهللا الحسنى ومناسبتها لآليةنماذج من الفواصل المشتملة على أسماء اهللا الحسنى ومناسبتها لآلية: : ثانياً ثانياً 
QM@áîØ¨a@Z 

��_��﴿ قولـــــه تعـــــالى  �̂�]��\��[���Z��Y��X��W��V��U��TR��_�� �̂�]��\��[���Z��Y��X��W��V��U��TR��_�� �̂�]��\��[���Z��Y��X��W��V��U��TR��_�� �̂�]��\��[���Z��Y��X��W��V��U��TR
��b��a��`��b��a��`��b��a��`��b��a��`﴾ ]١:إبراهيم[ 

حيــث الفاصــلة هــذه  فــي وجــه مــن وجــوه إعجــاز القــرآن الكــريم كــشف ســبحانه وتعــالى عــن 
نـسب أسـمين ذين اال وهـ)العزيز والحميـد (  اسمين من أسماء اهللا الحسنى دون سواهما استخدم فيها

خـراج في مكانهما، ففي مقابل إنزال القـرآن ناسـب أن تـذكر صـفة العـزة فـي هـذا المقـام، وفـي مقابـل إ
الناس من الظلمات إلى النور ناسب ذكـر حكمـة اهللا تعـالى التـي تقتـضي وضـع األمـور فـي نـصابها 

 كـان مـن حكمتـه أن ال يتـرك النـاس يـسعون فـي هـذه الحيـاة �ومكانها المناسب، وهنا نرى أن اهللا 
يًال ال بــدون مرشــد أو هــادي يهــديهم طريــق الفــالح، فــأنزل القــرآن الكــريم حتــى يكــون لهــم منهجــًا ودلــ

  . دون غيرهما�، فبرز بذلك أثر استخدام هذين االسمين من أسمائه يتعثرون السير بوجوده

RMáîÜÈÛa@Éîà�Ûa@@Z 

  ]٣٤:يوسف[ �u��t��s�u��t��s�u��t��s�u��t��s�����������v���v���v���vzzzz}}}}فمثال قوله تعالى 
د هذان االسمان مع  بعـضهما فـي مـوطن واحـد للداللـة علـى سـعة علـم اهللا وسـمعه الـذي ر و   

 يجـــد فـــي تلـــك الفتـــرة العـــصيبة عليـــه، إال أن ينـــاجي ربـــه ويناديـــه  لـــم�فيوســـف ال يغـــادر شـــيئًا، 
 هــو الوحيــد الــذي ال يغفــل لحظــة عــن أن �ليــصرف عنــه الــسوء ويزيــل عنــه الكيــد لتيقنــه أن اهللا 

يسمع مناديه في لحظة الكرب والشدة، ولعلمه بأن اهللا قريب مـن عبـاده المحـسنين، ألـيس هـو القائـل 
�{�{�{�{Q��P��O��N��MQ��P��O��N��MQ��P��O��N��MQ��P��O��N��M������������zzzz  ]فـــسبحان مـــن وســـع ســـمعه األصـــوات، وال يخفـــى ]٦٠:غـــافر ،

 اهللا ســبحانه خــتم :البقــاعي  قــالمغيــث الملهــوفين، مجيــب الــسائلين و � ، وهــوعليــه أنــين المنــاجين
: فقــال، صفاته لــن صــفات كــل موصــوف متالشــية بالنــسبةعليــه أل  وقــصرهما،والعلــم بالــسمعاآليــة 

                                      

  ).٧/١٧١(ابن منظور :  لسان العرب(1)
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 أي المحــيط العلــم بــضمائرهم ﴾العلــيم﴿ مع ألقــواله أي البليــغ الــسم﴾الــسميع﴿أي وحــده ﴾ هــو﴿
                                                 . )١(وجميع أحوالهم

SMÛa@ŠbèÔÛa@‡yaì@Z 

  ]١٦:الرعد[ ��zy�x��w��v��u��|��{��zy�x��w��v��u��|��{��zy�x��w��v��u��|��{��zy�x��w��v��uzzzz}��|��}}}}قوله تعالى 
يوجد في هذا الموضع معنى جميل تـضيفه الفاصـلة للـسياق الـذي وردت فيـه، فعنـد الحـديث 

ونبــذ الــشركاء واألنــداد مــن أوثــان؛ ناســب أن تــذكر صــفتين مــن صــفات القــوة والعــزة هللا عــن التوحيــد 
(  تبين أن اهللا ليس له مثيل من خلقه فهو الخـالق بـال منـازع، )الواحد(تعالى، فكانت الصفة األولى 

 ء،شي يجانسه ال الذي )الواحد وهو(: فقال بالتأله يفرد أن وجب بالخلق المنفرد � أنه ثبت قد وٕاذ
 )ارالقّهــ( لــه مثــل ال مـن رتبــة مـن يماثــل مـن رتبــة وأيــن يماثلـه، مجــانس عـن يخلــو ال سـواه مــا وكـل
 ال بمـا القـادر وهـو وظاللهـم، بأنفـسهم قهـره تحـت شيء كل الذي )ارالقهّ (فـ  غالب، شيء لكل الذي
 .)٢() غالب شيء لكل وهو غالب يغلبه أن يمكن

  

                                      

  ).٣/٤٦٢ (نظم الدرر: انظر) 1(
  ).٤/١٣٩ (المرجع السابق (2)
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  اخلامتةاخلامتة

بنعمته الصالحات، والصالة والسالم على محمد بن عبد اهللا خاتم النبوات        الحمد هللا الذي تتم 
    :وبعد.............. والرساالت وعلى آله وصحبه وسلم 

 الذي وفقني إلى االنتهاء من هذا العمـل، والوصـول إلـى خاتمتـه، فلـه سـبحانه �       فأحمد اهللا 
 أحــسنُت فيــه فمــن اهللا وحــده، وٕاْن أســأُت فِمــن نفــسي ة والــشكر دائمــًا، فــإنْ وتعــالى علــي الفــضل والمّنــ

والشيطان، واهللا ورسوله منه براء، فموضوع علم المناسبات والفواصـل لآليـات القرآنيـة مـن المواضـيع 
 – الرعد –يوسف "التي اهتم بها العلماء وبّينوا أهميتها، ومن خالل دراستي لمناسبة فواصل سـور 

  : نتائج والتوصيات اآلتية آلياتها خرجت بال"وٕابراهيم

  :نتائج البحث: أوال

  .مًا من جوانب اإلعجاز البياني للقرآن الكريممهتبين الفاصلة القرآنية جانبًا مشرقًا و  -١
آخـــره، والــسور بعـــضها بـــبعض، مـــن أولـــه إلــى بعض أن القــرآن الكـــريم يــرتبط بعـــضه بــ -٢

نيـان المرصـوص يـشد واآليات بعضها ببعض، وكذلك فواصل اآليات لمضمون ما سبقها كالب
 .بعضه بعضاً 

 ببيــان بالغتــه وفــصاحته وٕاعجــازه، لــذا � اهللا إســهام علــم المناســبات فــي خدمــة كتــاب -٣
  .اهتم العلماء بهذا العلم قديمًا وحديثاً 

مجموعة من اآليـات كمـا مشتركة آليتين، أو  كل آية فاصلة، فقد تكون الفاصلة ال تعد -٤
  . السورخالل استعراضمن تبين ذلك 

 .لكلمة القرآنية تأتى في مكانها المناسب بحيث ال يسد مكانها غيرهاإن ا -٥

 .الفاصلة القرآنية تأتى متناسبة مع موضوع اآلية -٦

 . على الراجح من أقوال العلماءا آية مدنيةأن السور مكية كلها، وليس فيه -٧

 وهــدم الــشرك، �هــي إثبــات التوحيــد لّلــه : أهــم القــضايا التــي جــاءت الــسور لتحقيقهــا -٨
 . وٕاثبات النبوة والبعث والمعاد، والدعوة لإليمان بالرساالت السماوية وخاتمتها القرآن العظيم

ن وســتين فاصــلة، وســورة الرعــد علــى ثــالث وعــشرين اشــتملت ســورة يوســف علــى اثنتــي -٩
 .وسورة إبراهيم على تسع وعشرين فاصلة فاصلة،

يـث ورد فـي ثـالث فواصـل استعمال أسلوب االستفهام في توبيخ المشركين وتقريعهم، ح - ١٠
 .بصيغة االستفهام ليفيد هذا الغرض البالغي



   ٢١٣

ن وخمـــسين فاصـــلة مـــن إجمـــال فواصـــل الـــسور، وهـــذا نظـــرًا يتـــإن التوكيـــد جـــاء فـــي اثن - ١١
لكونها سور مكّية موجهة للكفار المنكرين المعاندين، فاحتاج هذا األمر إلى العدد الكبيـر مـن 

 .التأكيد

فــي الفواصــل القرآنيــة، فقــد ورد فــي أربــع وثالثــين فاصــلة كــان للتقــديم والتــأخير حــضوره  - ١٢
 .من إجمال السور، وقد أنتج األغراض البالغية

إن لكــل اســم مــن أســماء اهللا الحــسنى معنــى خــاص يتعلــق بــه، ويــزداد هــذا المعنــى عنــد  - ١٣
 .تجاور اسمين من أسماء اهللا الحسنى

 .لقد ظهر من خالل هذه الدراسة أهمية الفاصلة القرآنية - ١٤

  .ز البحث األهمية البالغية لتركيب الفاصلة القرآنيةأبر  - ١٥
  
 : التوصيات : ثانياً 

 والثبـــات علـــى �بتقـــوى اهللا والبـــاحثين وفـــى الختـــام فـــإنني أوصـــي جميـــع إخـــواني القـــراء           
 مـن اسـة الفواصـل القرآنيـة، التـي تعـد لدر طريق النجاة، واالجتهاد في تالوة القرآن ومدارسـته، والتجـرد

مــًا مــن أعظــم جوانــب اإلعجــاز البيــاني رآنــي، فهــي تمثــل جانبــًا مــشرقًا ومهات اإلعجــاز القموضــوع
 دائرة الدراسات التطبيقية في تفسير القـرآن الكـريم فـي مجـال علـم المناسـبة أن يوسعوا، و للقرآن الكريم

سور، فــي القــرآن، وال يتوقــف ذلــك عنــد مناســبة الفاصــلة؛ بــل يمكــن أن يتطــور إلــى مناســبة أســماء الــ
وعالقـــــة اســـــم الـــــسورة بموضـــــوعها، ومناســـــبة مـــــضامين الـــــسور المتجـــــاورة وموضـــــوعاتها، وعالقـــــة 
الموضـــوعات ببعـــضها، ودراســـة هـــذه النـــواحي والجوانـــب دراســـة علميـــة بطريقـــة أوســـع مـــن البحـــث 

  .  السطحي

  
  

  . زمرة أهلهفينسـأل اهللا تعالى أن ينفعنا بالقرآن ويجمعنا  

  .لمشايخنا ولعامة المسلمينوأن يغفر لنا ولوالدينا و 

  .      وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

  
  

  الباحث                                                                           

  منر جرب سدرمنر جرب سدر  
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  الفهـــارس
  
  

  

  : ة فهارسـخمس على وتشتمل
  

  


  .ةــــات القرآنيـــــــــفهرس اآلي 

 .ةـــاديث النبويــــــحفهرس األ 


 . الم المترجم لهمـفهرس األع 


 . عـــــــــــــادر والمراجـــــــــــالمص 


 .اتــــــــوعـــــوضـــرس المــهــف 
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  فهـرس اآليـات القرآنيـة 
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٥٠   {{{{����������Ñ��Ð��Ï������Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��Ñ��Ð��Ï������Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��Ñ��Ð��Ï������Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É���È��Ç��Ñ��Ð��Ï������Î�����Í���Ì��Ë��Ê��É���È��Ç ...z�z�z�z�� �� �� �� ٦٤ ، ٦٢ �٣٧ 

٥١   ������������{{{{����������F��E����D��C��B��A��F��E����D��C��B��A��F��E����D��C��B��A��F��E����D��C��B��A ...z�z�z�z�� �� �� �� ٦٤ ، ٦٢ �٣٨ 

٥٢   {{{{������������f��e��d��c��b��a�� �̀�_���̂����f��e��d��c��b��a�� �̀�_���̂����f��e��d��c��b��a�� �̀�_���̂����f��e��d��c��b��a�� �̀�_���̂zzzz� �� �� �� ٦٥ ، ٦٢ ، ٢٦ �٣٩ 

٥٣   {{{{����������p�����o��nm�l��k��j��i��h��p�����o��nm�l��k��j��i��h��p�����o��nm�l��k��j��i��h��p�����o��nm�l��k��j��i��h ...z�z�z�z�� �� �� �� ٦٥ ، ٦٢ �٤٠ 

٥٤   ����{{{{����������l��l��l��l�r��q��p���o��n��m�r��q��p���o��n��m�r��q��p���o��n��m�r��q��p���o��n��m ...z�z�z�z�� �� �� �� ١٩١ ، ٦٦ ، ٦٢ �٤١ 

٥٥   {{{{��������£��£��£��£��������������«��ª��©�� �̈�§���¦��¥������¤��«��ª��©�� �̈�§���¦��¥������¤��«��ª��©�� �̈�§���¦��¥������¤��«��ª��©�� �̈�§���¦��¥������¤�� ...z�z�z�z�� �� �� �� ٦٧ ، ٦٢ �٤٢ 

٥٦   
{{{{����������Á��À���¿��¾��½��¼��»��������º��¹��¸��Á��À���¿��¾��½��¼��»��������º��¹��¸��Á��À���¿��¾��½��¼��»��������º��¹��¸��Á��À���¿��¾��½��¼��»��������º��¹��¸ ...z�z�z�z�� �� �� �� �٤٣ 

١٩١ ، ٦٧ ، ٦٢ 
 ،٢٠٢ 

٥٧   ������������{{{{��������C��B��AC��B��AC��B��AC��B��ADDDDI���H����G��F��E��I���H����G��F��E��I���H����G��F��E��I���H����G��F��E��zzzz� �� �� �� ٦٨ ، ٦٢ �٤٤ 

٥٨   {{{{��������U���T��S��R��Q��P��O��N��M��L��KU���T��S��R��Q��P��O��N��M��L��KU���T��S��R��Q��P��O��N��M��L��KU���T��S��R��Q��P��O��N��M��L��Kzzzz� �� �� �� ٦٨ ، ٦٢ �٤٥ 

٥٩   {{{{��������a�� �̀�_�� �̂����]��\��[��Z���Y��X��Wa�� �̀�_�� �̂����]��\��[��Z���Y��X��Wa�� �̀�_�� �̂����]��\��[��Z���Y��X��Wa�� �̀�_�� �̂����]��\��[��Z���Y��X��W ...z�z�z�z�� �� �� �� ٦٨ ، ٦٢ �٤٦ 

٦٠   {{{{����������{��z��y�x��w��v��u��t��s��r��q��p��o���n��{��z��y�x��w��v��u��t��s��r��q��p��o���n��{��z��y�x��w��v��u��t��s��r��q��p��o���n��{��z��y�x��w��v��u��t��s��r��q��p��o���nzzzz� �� �� �� ٦٩ ، ٦٢ �٤٧ 



   ٢١٨

â  íŁa����ò  bèàÓŠ@ @òzÐ—Ûa@ @

٦١   ����{{{{������������k���j��i����h��g��f��e�����d����c���b��a��`��_��~��}����k���j��i����h��g��f��e�����d����c���b��a��`��_��~��}����k���j��i����h��g��f��e�����d����c���b��a��`��_��~��}����k���j��i����h��g��f��e�����d����c���b��a��`��_��~��}zzzz� �� �� �� ٧٠ ، ٦٢ �٤٨ 

٦٢   {{{{����������w��v��u��t��s��r���q��p��o��n��m��w��v��u��t��s��r���q��p��o��n��m��w��v��u��t��s��r���q��p��o��n��m��w��v��u��t��s��r���q��p��o��n��mzzzz��������� �� �� �� ٧١  ،٦٢ �٤٩ 

٦٣   
{{{{��������|������{��z��y|������{��z��y|������{��z��y|������{��z��y}}}}¥���¤��£��¢��¡�����~��¥���¤��£��¢��¡�����~��¥���¤��£��¢��¡�����~��¥���¤��£��¢��¡�����~�� ...z�z�z�z�� �� �� �� �٥٠ 

١٩١ ، ٧١ ، ٦٢ 
 ،٢٠٢ ، ١٩٤ 

٦٤   {{{{�����������À��¿���¾��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ���´���À��¿���¾��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ���´���À��¿���¾��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ���´���À��¿���¾��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ���´ ...z�z�z�z�� �� �� �� ٧٢ ، ٦٢ �٥١ 

٦٥   {{{{��������à��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö���Õà��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö���Õà��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö���Õà��ß��Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö���Õzzzz� �� �� �� ٧٢ ، ٦٢ �٥٢ 

٦٦   
��������{{{{����������R��Q��PO��ML��K�J��I��H��G��F�D��C��B��R��Q��PO��ML��K�J��I��H��G��F�D��C��B��R��Q��PO��ML��K�J��I��H��G��F�D��C��B��R��Q��PO��ML��K�J��I��H��G��F�D��C��Bzzzz� �� �� �� �٥٣ 

١٩٤ ، ٧٢ ، ٦٢ 
 ،٢٠٣ 

٦٧   {{{{������������b��a�� �̀�_�� �̂�]�����\��[Y�X�W��V��U��T����b��a�� �̀�_�� �̂�]�����\��[Y�X�W��V��U��T����b��a�� �̀�_�� �̂�]�����\��[Y�X�W��V��U��T����b��a�� �̀�_�� �̂�]�����\��[Y�X�W��V��U��Tzzzz� �� �� �� ٧٥ ، ٧٤ �٥٤ 

٦٨   {{{{���������l��k�j��h��g���f��e���d�l��k�j��h��g���f��e���d�l��k�j��h��g���f��e���d�l��k�j��h��g���f��e���dzzzz� �� �� �� ١٩٤ ، ٧٥ ، ٧٤ �٥٥ 

٦٩   {{{{��������v��u��t��s��r��q��p��o���nv��u��t��s��r��q��p��o���nv��u��t��s��r��q��p��o���nv��u��t��s��r��q��p��o���n ...z�z�z�z�� �� �� �� ٧٦ ، ٧٤ �٥٦ 

٧٠   {{{{����������h��g��f���e��d���c���b��h��g��f���e��d���c���b��h��g��f���e��d���c���b��h��g��f���e��d���c���bzzzz� �� �� �� ١٩٤ ، ٧٦ ، ٧٤ �٥٧ 

٧١   {{{{���������r�����q��p��o��n��m��l��������k��j�r�����q��p��o��n��m��l��������k��j�r�����q��p��o��n��m��l��������k��j�r�����q��p��o��n��m��l��������k��j������������zzzz� �� �� �� ٧٧ ، ٧٤ �٥٨ 

٧٢   
{{{{��������£¢��¡���������~|��{��z���y��x��w��vu�t£¢��¡���������~|��{��z���y��x��w��vu�t£¢��¡���������~|��{��z���y��x��w��vu�t£¢��¡���������~|��{��z���y��x��w��vu�t���������������� ...zzzz� �� �� �� �٥٩ 

١٨٩ ، ٧٧ ، ٧٤ 
 ،١٩٤ 

٧٣   {{{{������������²��±��°��̄ ��®����¬��«��ª��©��¨����²��±��°��̄ ��®����¬��«��ª��©��¨����²��±��°��̄ ��®����¬��«��ª��©��¨����²��±��°��̄ ��®����¬��«��ª��©��¨zzzz� �� �� �� ٧٩ ، ٧٤ �٦٠ 

٧٤   {{{{����������º��¹�̧ ��¶��µ��´��º��¹�̧ ��¶��µ��´��º��¹�̧ ��¶��µ��´��º��¹�̧ ��¶��µ��´zzzz� �� �� �� ٧٩ ، ٧٤ �٦١ 

٧٥   {{{{��������ÃÂÁ��À��¿��¾��½��¼ÃÂÁ��À��¿��¾��½��¼ÃÂÁ��À��¿��¾��½��¼ÃÂÁ��À��¿��¾��½��¼ ...z�z�z�z�� �� �� �� ٧٩ ، ٧٤ �٦٢ 

٧٦   
{{{{����������ÕÔ��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��ÕÔ��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��ÕÔ��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��ÕÔ��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÖÖÖÖ ...z�z�z�z�� �� �� �� �٦٣ 

١٩١ ، ٨٠ ، ٧٤ 
 ،١٩٤ 

٧٧   
{{{{��������K����JIHGFEDCBAK����JIHGFEDCBAK����JIHGFEDCBAK����JIHGFEDCBA ...z�z�z�z�� �� �� �� �٦٤ 

١٩٤ ، ٨٠ ، ٧٤ 
 ،٢٠٤ ، ٢٠٣ 

٧٨   ����{{{{��������� �̀�_��� �̂�][��Z��Y��X��W����V��U� �̀�_��� �̂�][��Z��Y��X��W����V��U� �̀�_��� �̂�][��Z��Y��X��W����V��U� �̀�_��� �̂�][��Z��Y��X��W����V��U ...z�z�z�z�� �� �� �� ٨١ ، ٧٤ �٦٥ 

٧٩   
{{{{��������}��|��{��z��y��x��w��v��u����t��s}��|��{��z��y��x��w��v��u����t��s}��|��{��z��y��x��w��v��u����t��s}��|��{��z��y��x��w��v��u����t��s ...z�z�z�z�� �� �� �� �٦٦ 

١٩١ ، ٨١ ، ٧٤ 
 ،٢٠٤ 

٨٠   
{{{{���������w�����v��u��t��s��r����q��p��o��n��m�w�����v��u��t��s��r����q��p��o��n��m�w�����v��u��t��s��r����q��p��o��n��m�w�����v��u��t��s��r����q��p��o��n��m ...z�z�z�z�� �� �� �� �٦٧ 

١٩١ ، ٨٣،  ٧٤ 
 ،١٩٤ 

٨١   {{{{����������½��¼��»��º���¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°���¯��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°���¯��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°���¯��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��°���¯ ...z�z�z�z�� �� �� �� ٨٤،  ٧٤ �٦٨ 

٨٢   {{{{���������Û��Ú����Ù���ØÖ���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð�Û��Ú����Ù���ØÖ���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð�Û��Ú����Ù���ØÖ���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð�Û��Ú����Ù���ØÖ���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð ...z�z�z�z�� �� �� �� ٨٥ ، ٧٤ �٦٩ 

٨٣   {{{{��������������������HGFEDCBAHGFEDCBAHGFEDCBAHGFEDCBA...z�z�z�z�� �� �� �� ٨٥ ، ٧٤ �٧٠ 



   ٢١٩

â  íŁa����ò  bèàÓŠ@ @òzÐ—Ûa@ @

٨٤   {{{{U��T��S�����R��QU��T��S�����R��QU��T��S�����R��QU��T��S�����R��Q��������zzzz� �� �� �� ٨٥ ، ٧٤ �٧١ 

٨٥   {{{{����������_�� �̂��]��\��[������Z��Y��X��W��_�� �̂��]��\��[������Z��Y��X��W��_�� �̂��]��\��[������Z��Y��X��W��_�� �̂��]��\��[������Z��Y��X��W��b��a�� �̀��b��a�� �̀��b��a�� �̀��b��a�� �̀zzzz��������� �� �� �� ٨٥ ، ٧٤ �٧٢ 

٨٦   {{{{������������o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d����o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d����o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d����o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��dzzzz��������� �� �� �� ٨٥ ، ٧٤ �٧٣ 

٨٧   {{{{�������������v���u��t��s��r��q�����v���u��t��s��r��q�����v���u��t��s��r��q�����v���u��t��s��r��qzzzz� �� �� �� ٨٥ ، ٧٤ �٧٤ 

٨٨   {{{{������������c��b��a��_~��}��|��{��z���y��x����c��b��a��_~��}��|��{��z���y��x����c��b��a��_~��}��|��{��z���y��x����c��b��a��_~��}��|��{��z���y��xzzzz��������� �� �� �� ٨٥ ، ٧٤ �٧٥ 

٨٩   
{{{{��������n��m���l��k��j��i��h��g�������f��en��m���l��k��j��i��h��g�������f��en��m���l��k��j��i��h��g�������f��en��m���l��k��j��i��h��g�������f��eoooo��������...z�z�z�z�� �� �� �� �٧٦ 

١٩١،  ٨٦،  ٧٥ 
 ،٢٠٢ 

٩٠   ��������{{{{��������¶���µ�� �́�³��²��±�����°�� �̄�®¶���µ�� �́�³��²��±�����°�� �̄�®¶���µ�� �́�³��²��±�����°�� �̄�®¶���µ�� �́�³��²��±�����°�� �̄�®¸̧̧̧¼��»��º��¹��¼��»��º��¹��¼��»��º��¹��¼��»��º��¹��...z�z�z�z�� �� �� �� ٨٨ ، ٧٥ �٧٧ 

٩١   {{{{������Ô��Ó���������Ò��ÑÐÏÎÍÌË��Ô��Ó���������Ò��ÑÐÏÎÍÌË��Ô��Ó���������Ò��ÑÐÏÎÍÌË��Ô��Ó���������Ò��ÑÐÏÎÍÌË... ����������������zzzz� �� �� �� ٨٩ ، ٧٥ �٧٨ 

٩٢   {{{{������������M�L�����K��J��I��H��GF��E��D��C��B��A����M�L�����K��J��I��H��GF��E��D��C��B��A����M�L�����K��J��I��H��GF��E��D��C��B��A����M�L�����K��J��I��H��GF��E��D��C��B��Azzzz� �� �� �� ١٩٤ ، ٨٩ ، ٧٥ �٧٩ 

٩٣   {{{{��������S��R��Q��P��OS��R��Q��P��OS��R��Q��P��OS��R��Q��P��O��������������V��U��V��U��V��U��V��U...z�z�z�z�� �� �� �� ٩١ ، ٩٠ �٨٠ 

٩٤   ��������{{{{�����������_��~����}��|��{��z���y��x���_��~����}��|��{��z���y��x���_��~����}��|��{��z���y��x���_��~����}��|��{��z���y��x...z�z�z�z�� �� �� �� ١٩١ ، ٩٢ ، ٩٠ �٨١ 

٩٥   {{{{��������r��q����p��o��n��m���l��k��jr��q����p��o��n��m���l��k��jr��q����p��o��n��m���l��k��jr��q����p��o��n��m���l��k��j���������u��t��u��t��u��t��u��t�zzzz� �� �� �� ٩٣ ، ٩٠ �٨٢ 

٩٦   
{{{{��������|��{��z��y��x��w|��{��z��y��x��w|��{��z��y��x��w|��{��z��y��x��w}}}}���~������~������~������~���¡¡¡¡��������...z�z�z�z�� �� �� �� �٨٣ 

١٩٤ ، ٩٣ ، ٩٠ 
 ،٢٠٢ ، ٢٠١ 

٩٧   {{{{������������»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��°��¯����»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��°��¯����»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��°��¯����»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́��³��²��±��°��¯zzzz� �� �� �� ٩٤ ، ٩٠ �٨٤ 

٩٨   ����{{{{������������È��Ç��Æ�����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½����È��Ç��Æ�����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½����È��Ç��Æ�����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½����È��Ç��Æ�����Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½zzzz� �� �� �� ٩٤ ، ٩٠ �٨٥ 

٩٩   {{{{�������������Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì�������Ë��Ê�����Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì�������Ë��Ê�����Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì�������Ë��Ê�����Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì�������Ë��Êzzzz٩٤ ، ٩٠ ����٨٦ 

١٠٠ {{{{��������K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��AK��J��I���H��G��F��E��D��C��B��AK��J��I���H��G��F��E��D��C��B��AK��J��I���H��G��F��E��D��C��B��ALLLL��������...z�z�z�z١٩٤ ، ٩٥ ، ٩٠ �����٨٧ 

١٠١ {{{{����������b����a�� �̀�����_�� �̂�]�����\��[��Z��Y��X��W��b����a�� �̀�����_�� �̂�]�����\��[��Z��Y��X��W��b����a�� �̀�����_�� �̂�]�����\��[��Z��Y��X��W��b����a�� �̀�����_�� �̂�]�����\��[��Z��Y��X��W...z�z�z�z١٩٤ ، ٩٦ ، ٩٠ �����٨٨ 

١٠٢ {{{{��������w����v��u��t��s���r��q��p��o��nw����v��u��t��s���r��q��p��o��nw����v��u��t��s���r��q��p��o��nw����v��u��t��s���r��q��p��o��nzzzz٩٧ ، ٩٠ ����٨٩ 

١٠٣ {{{{��������|��{����z��y|��{����z��y|��{����z��y|��{����z��y}}}}��b��a�� �̀�_��~����b��a�� �̀�_��~����b��a�� �̀�_��~����b��a�� �̀�_��~��...z�z�z�z١٩٤ ، ٩٧ ، ٩٠ �����٩٠ 

١٠٤ {{{{����������|��{��z��y��x��w��v��u��t��|��{��z��y��x��w��v��u��t��|��{��z��y��x��w��v��u��t��|��{��z��y��x��w��v��u��tzzzz٩٨ ، ٩٠ ����٩١ 

١٠٥ {{{{��������£���¢��¡�����~£���¢��¡�����~£���¢��¡�����~£���¢��¡�����~¤¤¤¤§��¦��¥��§��¦��¥��§��¦��¥��§��¦��¥��¨̈̈̈��«��ª��©����«��ª��©����«��ª��©����«��ª��©��zzzz٢٠٣ ، ٩٨ ، ٩٠ ����٩٢ 

١٠٦ ��������{{{{��������º��¹�� �̧��¶��µ��́ ��³��²��±��°�� �̄�®º��¹�� �̧��¶��µ��́ ��³��²��±��°�� �̄�®º��¹�� �̧��¶��µ��́ ��³��²��±��°�� �̄�®º��¹�� �̧��¶��µ��́ ��³��²��±��°�� �̄�®z�z�z�z٩٩ ، ٩٠ �����٩٣ 

١٠٧ ��������{{{{��������Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾���½��¼Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾���½��¼Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾���½��¼Ä��Ã��Â��Á��À��¿���¾���½��¼ÅÅÅÅ�Æ���Æ���Æ���Æ����È���Ç���È���Ç���È���Ç���È���Ç�zzzz٩٩ ، ٩٠ ����٩٤ 

١٠٨ {{{{������������Ï��Î��Í�������Ì��Ë��Ê����Ï��Î��Í�������Ì��Ë��Ê����Ï��Î��Í�������Ì��Ë��Ê����Ï��Î��Í�������Ì��Ë��Êzzzz٩٩ ، ٩٠ ����٩٥ 

١٠٩ {{{{��������������������I��H��G��F��E��D��C��B��AI��H��G��F��E��D��C��B��AI��H��G��F��E��D��C��B��AI��H��G��F��E��D��C��B��AJJJJ��������...z�z�z�z�� �� �� �� ٩٩ ، ٩٠ �٩٦ 



   ٢٢٠

â  íŁa����ò  bèàÓŠ@ @òzÐ—Ûa@ @

١١٠ {{{{���������̂���]��\��[��Z��Y��X���W�̂���]��\��[��Z��Y��X���W�̂���]��\��[��Z��Y��X���W�̂���]��\��[��Z��Y��X���Wzzzz� �� �� �� ٩٩ ، ٩٠ �٩٧ 

١١١ 
{{{{��������d��c����b����a��`d��c����b����a��`d��c����b����a��`d��c����b����a��`eeee�i������h��g����f���i������h��g����f���i������h��g����f���i������h��g����f��zzzz� �� �� �� �٩٨ 

١٩٤ ، ٩٩ ، ٩٠ 
 ،٢٠٣ 

١١٢ {{{{���������r��q��p��o��n��m��l���k�r��q��p��o��n��m��l���k�r��q��p��o��n��m��l���k�r��q��p��o��n��m��l���k����x��w��v����u������t��s�����x��w��v����u������t��s�����x��w��v����u������t��s�����x��w��v����u������t��s�zzzz� �� �� �� ١٠٠ ، ٩١ �٩٩ 

١١٣ 

{{{{���������̀����_�����~���}��|��{��z�̀����_�����~���}��|��{��z�̀����_�����~���}��|��{��z�̀����_�����~���}��|��{��zaaaa��f��e��d��c��b����f��e��d��c��b����f��e��d��c��b����f��e��d��c��b��...z�z�z�z�� �� �� �� �١٠٠ 

١٠٠ ، ٩١ ، 
٢٠١ ، ١٩٤ ، 

٢٠٢ 

١١٤ ��������{{{{��������¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���°¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���°¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���°¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���°ºººº��������...z�z�z�z�� �� �� �� ١٠٢ ، ٩١ �١٠١ 

١١٥ {{{{��������Î��Í�����Ì��Ë��Ê��ÉÎ��Í�����Ì��Ë��Ê��ÉÎ��Í�����Ì��Ë��Ê��ÉÎ��Í�����Ì��Ë��Ê��ÉÏÏÏÏ������×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����������Ñ��Ð��������×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����������Ñ��Ð��������×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����������Ñ��Ð��������×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����������Ñ��Ð��zzzz� �� �� �� ١٠٣ �١٠٢ 

١١٦ ��������{{{{�������������Þ��ÝÜ��Û��Ú��Ù�����Þ��ÝÜ��Û��Ú��Ù�����Þ��ÝÜ��Û��Ú��Ù�����Þ��ÝÜ��Û��Ú��Ùzzzz� �� �� �� ١٠٣ �١٠٣ 

١١٧ {{{{��������E��D��C��B��AE��D��C��B��AE��D��C��B��AE��D��C��B��AFFFF��K���J��I��HG����K���J��I��HG����K���J��I��HG����K���J��I��HG��zzzz� �� �� �� ١٩٤ ، ١٠٣ �١٠٤ 

١١٨ ��������{{{{����������W��V��U���T��S��R��Q��P��O��N��M��W��V��U���T��S��R��Q��P��O��N��M��W��V��U���T��S��R��Q��P��O��N��M��W��V��U���T��S��R��Q��P��O��N��Mzzzz� �� �� �� ١٠٤ ، ١٠٣ �١٠٥ 

١١٩ ��������{{{{������������_�� �̂���]��\��[��Z��Y����_�� �̂���]��\��[��Z��Y����_�� �̂���]��\��[��Z��Y����_�� �̂���]��\��[��Z��Yzzzz� �� �� �� ١٠٤ ، ١٠٣ �١٠٦ 

١٢٠ {{{{������������n���m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a����n���m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a����n���m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a����n���m��l��k��j��i��h���g��f��e��d��c��b��azzzz� �� �� �� ١٠٤ ، ١٠٣ �١٠٧ 

١٢١ {{{{����{��z��y��x��w��u�����t��s��rqp{��z��y��x��w��u�����t��s��rqp{��z��y��x��w��u�����t��s��rqp{��z��y��x��w��u�����t��s��rqp��������������������...��������zzzz� �� �� �� ١٠٤ ، ١٠٣ �١٠٨ 

١٢٢ 
{{{{��������n��m��l���k��jih���g��f��e��dn��m��l���k��jih���g��f��e��dn��m��l���k��jih���g��f��e��dn��m��l���k��jih���g��f��e��d��������...z�z�z�z�� �� �� �� �١٠٩ 

١٠٦ ، ١٠٣ ، 
١٩٤ ، ١٨٩ 

١٢٣ {{{{����������®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦ ...zzzz� �� �� �� ١٠٧ ، ١٠٣ �١١٠ 

١٢٤ {{{{����������Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½��Ã��Â��Á��À��¿���¾��½ ...zzzz ١٠٨ ، ١٠٣ ١١١ 

ñŠì�@‡Ç‹Ûa 

١٢٥ �{�{�{�{H��G�E��DC��AH��G�E��DC��AH��G�E��DC��AH��G�E��DC��A��L��K��J��I����L��K��J��I����L��K��J��I����L��K��J��I�� ...zzzz١١٠ ����١ 

١٢٦ 
{{{{�� �̂�]��\��[Y��X����W��V��U��T��S��� �̂�]��\��[Y��X����W��V��U��T��S��� �̂�]��\��[Y��X����W��V��U��T��S��� �̂�]��\��[Y��X����W��V��U��T��S� ...zzzz����٢ 

١١١ ، ١١٠ ، 
١٩٢ 

١٢٧ 
{{{{y���x��w��v��u��t��s��r��y���x��w��v��u��t��s��r��y���x��w��v��u��t��s��r��y���x��w��v��u��t��s��r���������� ...zzzz����٣ 

١١٢ ، ١١٠ ، 
١٩٧ ، ١٩٢ 

١٢٨ 
{{{{����������v��u��t��s��r��q��p������o��n��v��u��t��s��r��q��p������o��n��v��u��t��s��r��q��p������o��n��v��u��t��s��r��q��p������o��n...z�z�z�z�����٤ 

١١٣ ، ١١٠ ، 
١٩٧ ، ١٩٢ 

١٢٩ 
{{{{¹��� �̧�¶��µ�� �́����³��²��±��°��̄ ��®��¹��� �̧�¶��µ�� �́����³��²��±��°��̄ ��®��¹��� �̧�¶��µ�� �́����³��²��±��°��̄ ��®��¹��� �̧�¶��µ�� �́����³��²��±��°��̄ ��®��ºººº��������...z�z�z�z�����٥ 

١٢٧ ، ١١٤ ، 
١٩٧ ، ١٩٢ 

١٣٠ ��������{{{{��������I��H���G��F��E��D��C��B��AI��H���G��F��E��D��C��B��AI��H���G��F��E��D��C��B��AI��H���G��F��E��D��C��B��AJJJJ��������...z�z�z�z�� �� �� �� ١١٥ ، ١١٤ �٦ ، 



   ٢٢١

â  íŁa����ò  bèàÓŠ@ @òzÐ—Ûa@ @

١٩٧ 

١٣١ 
{{{{���������̀�_�� �̂�]��\�����[���������Z��Y��X�̀�_�� �̂�]��\�����[���������Z��Y��X�̀�_�� �̂�]��\�����[���������Z��Y��X�̀�_�� �̂�]��\�����[���������Z��Y��Xaaaad��c�����b��d��c�����b��d��c�����b��d��c�����b��eeee�����h��g��f�������h��g��f�������h��g��f�������h��g��f��zzzz� �� �� �� �٧ 

١١٦ ، ١١٤ ، 
١٩٧ 

١٣٢ {{{{��������t��s�����r��q��p��o��n��m��l��k��jt��s�����r��q��p��o��n��m��l��k��jt��s�����r��q��p��o��n��m��l��k��jt��s�����r��q��p��o��n��m��l��k��juuuu���y��x��w��v�����y��x��w��v�����y��x��w��v�����y��x��w��v��zzzz� �� �� �� ١١٧ �٨ 

١٣٣ ��������{{{{������������|��{����|��{����|��{����|��{����_����~��}������_����~��}������_����~��}������_����~��}��zzzz� �� �� �� ١١٧ �٩ 

١٣٤ {{{{��������������n���m��l��k��j��i��h��g��f��e�����d��c�����b��a������n���m��l��k��j��i��h��g��f��e�����d��c�����b��a������n���m��l��k��j��i��h��g��f��e�����d��c�����b��a������n���m��l��k��j��i��h��g��f��e�����d��c�����b��azzzz� �� �� �� ١١٧ �١٠ 

١٣٥ {{{{��������z�����y��x������w��v��u��t��s��r��q��pz�����y��x������w��v��u��t��s��r��q��pz�����y��x������w��v��u��t��s��r��q��pz�����y��x������w��v��u��t��s��r��q��p{{{{��������...z�z�z�z�� �� �� �� ١٩٢ ، ١١٧ ، ٦ �١١ 

١٣٦ {{{{������������Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º����Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º����Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��º����Â��Á��À���¿��¾��½��¼��»��ºzzzz� �� �� �� ١١٩ ، ٢٥ �١٢ 

١٣٧ {{{{��������Ë��Ê��É���È��Ç������Æ��Å��ÄË��Ê��É���È��Ç������Æ��Å��ÄË��Ê��É���È��Ç������Æ��Å��ÄË��Ê��É���È��Ç������Æ��Å��Ä...z�z�z�z�� �� �� �� ١١٩ ، ٢٥ �١٣ 

١٣٨ 
{{{{��������C��B��AC��B��AC��B��AC��B��ADDDD��Q���P�������O��N���M��L��K��J��I��H��G��F��E����Q���P�������O��N���M��L��K��J��I��H��G��F��E����Q���P�������O��N���M��L��K��J��I��H��G��F��E����Q���P�������O��N���M��L��K��J��I��H��G��F��E��...z�z�z�z�� �� �� �� �١٤ 

١١٩ ، ١٢٤ ، 
١٩٧ 

١٣٩ {{{{�����������i���h��g��f���e��d��c��b��a����� �̀�_���i���h��g��f���e��d��c��b��a����� �̀�_���i���h��g��f���e��d��c��b��a����� �̀�_���i���h��g��f���e��d��c��b��a����� �̀�_zzzz� �� �� �� ١١٩،١٢١، ١٢٥ �١٥ 

١٤٠ 

{{{{��������r��q��p���o��n��m��lr��q��p���o��n��m��lr��q��p���o��n��m��lr��q��p���o��n��m��lssss|���{��z��y��x��w��v��u��t��|���{��z��y��x��w��v��u��t��|���{��z��y��x��w��v��u��t��|���{��z��y��x��w��v��u��t��...z�z�z�z�� �� �� �� �١٦ 

١٢٥،١١٩،١٢١ ، 
٢٠٥ ، ١٩٧ ، 
٢٠٩ ، ٢٠٦ 

١٤١ ��������{{{{��������©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~ªªªª������������...z�z�z�z�� �� �� �� ١٢٢ �١٧ 

١٤٢ 
������������{{{{��������Ô��Ó��Ò��ÑÔ��Ó��Ò��ÑÔ��Ó��Ò��ÑÔ��Ó��Ò��ÑÕÕÕÕÜ��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��...z�z�z�z�� �� �� �� �١٨ 

١٩٢ ، ١٢٢ ، 
٢٠٠ 

١٤٣ ��������{{{{��������L��K���J��I��H���G��F��E��D������C��BL��K���J��I��H���G��F��E��D������C��BL��K���J��I��H���G��F��E��D������C��BL��K���J��I��H���G��F��E��D������C��BMMMM��Q��P���O��N����Q��P���O��N����Q��P���O��N����Q��P���O��N��zzzz��������� �� �� �� ١٢٤ �١٩ 

١٤٤ {{{{�����������Y��X����W��V��U��T��S���Y��X����W��V��U��T��S���Y��X����W��V��U��T��S���Y��X����W��V��U��T��Szzzz� �� �� �� ١٢٤ �٢٠ 

١٤٥ {{{{���������c��b��a��� �̀�_�� �̂�]��\��[�c��b��a��� �̀�_�� �̂�]��\��[�c��b��a��� �̀�_�� �̂�]��\��[�c��b��a��� �̀�_�� �̂�]��\��[��g��f��e���d���g��f��e���d���g��f��e���d���g��f��e���d�zzzz����� �� �� �� ١٢٤ �٢١ 

١٤٦ {{{{��������t��s��r��q��p��o��n���m��l��k��j��it��s��r��q��p��o��n���m��l��k��j��it��s��r��q��p��o��n���m��l��k��j��it��s��r��q��p��o��n���m��l��k��j��i...z�z�z�z�� �� �� �� ١٢٤ �٢٢ 

١٤٧ {{{{��������e��d��c��b��a�� �̀��_��~��}e��d��c��b��a�� �̀��_��~��}e��d��c��b��a�� �̀��_��~��}e��d��c��b��a�� �̀��_��~��}ffff�l���k��j��i���h��g���l���k��j��i���h��g���l���k��j��i���h��g���l���k��j��i���h��g��zzzz� �� �� �� ١٢٤ �٢٣ 

١٤٨ {{{{��������q��p��o��nq��p��o��nq��p��o��nq��p��o��nrrrr�u��t��s���u��t��s���u��t��s���u��t��s��zzzz� �� �� �� ٢٠٠ ، ١٢٤ �٢٤ 

١٤٩ {{{{����������¥��¤��£��¢���¡������~��}��|��{��z��y��x��w��¥��¤��£��¢���¡������~��}��|��{��z��y��x��w��¥��¤��£��¢���¡������~��}��|��{��z��y��x��w��¥��¤��£��¢���¡������~��}��|��{��z��y��x��w...z�z�z�z�� �� �� �� ١٢٦ �٢٥ 

١٥٠ {{{{����������́ ��³��²��́ ��³��²��́ ��³��²��́ ��³��²�̧����¶����µ�̧����¶����µ�̧����¶����µ�̧����¶����µ¹¹¹¹����Ã���Â��Á��À����¿��¾��½��¼��»���º������Ã���Â��Á��À����¿��¾��½��¼��»���º������Ã���Â��Á��À����¿��¾��½��¼��»���º������Ã���Â��Á��À����¿��¾��½��¼��»���º��zzzz� �� �� �� ١٢٦ �٢٦ 

١٥١ 
{{{{ÅÅÅÅ����ÆÆÆÆ����Ø×ÖÕÔ��ÓÒÑÐÏÍ��Ì��Ë��ÊÉÈÇØ×ÖÕÔ��ÓÒÑÐÏÍ��Ì��Ë��ÊÉÈÇØ×ÖÕÔ��ÓÒÑÐÏÍ��Ì��Ë��ÊÉÈÇØ×ÖÕÔ��ÓÒÑÐÏÍ��Ì��Ë��ÊÉÈÇzzzz����� �� �� �� �٢٧ 

١٩٢ ، ١٢٦ ، 
١٩٧ 

١٥٢ {{{{��������å��ä��ã��â��á��ß��Þ��Ý���Ü��Û��Úå��ä��ã��â��á��ß��Þ��Ý���Ü��Û��Úå��ä��ã��â��á��ß��Þ��Ý���Ü��Û��Úå��ä��ã��â��á��ß��Þ��Ý���Ü��Û��Úzzzz� �� �� �� ١٢٨ ، ١٢٦ �٢٨ 

١٥٣ {{{{��������H���G��F��E��D��C��B��AH���G��F��E��D��C��B��AH���G��F��E��D��C��B��AH���G��F��E��D��C��B��Azzzz� �� �� �� ١٢٨ ، ١٢٦ �٢٩ ، 
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٢٠٠ 

١٥٤ ����{{{{��������U��T��S���R��Q��P��O��N��M��L��K��JU��T��S���R��Q��P��O��N��M��L��K��JU��T��S���R��Q��P��O��N��M��L��K��JU��T��S���R��Q��P��O��N��M��L��K��JV��V��V��V��...z�z�z�z�� �� �� �� ١٩٢ ، ١٢٩ �٣٠ 

١٥٥ 
{{{{��������u��t���s�������r����q��p��o�����n��m��l��k��j��i���hu��t���s�������r����q��p��o�����n��m��l��k��j��i���hu��t���s�������r����q��p��o�����n��m��l��k��j��i���hu��t���s�������r����q��p��o�����n��m��l��k��j��i���hvvvv��������...z�z�z�z�� �� �� �� �٣١ 

١٣٠ ، ١٢٩ ، 
١٩٧ 

١٥٦ 
{{{{��������ª��© �̈�§��¦¥��¤����£��¢��¡ª��© �̈�§��¦¥��¤����£��¢��¡ª��© �̈�§��¦¥��¤����£��¢��¡ª��© �̈�§��¦¥��¤����£��¢��¡���������� �̄��®��¬�� �̄��®��¬�� �̄��®��¬�� �̄��®��¬zzzz� �� �� �� �٣٢ 

١٣٢ ، ١٢٩ ، 
١٩٠ ، ١٨٩ 

١٥٧ ����{{{{¿��¾��½��¼���»¹��¸¶µ��´³���²��±¿��¾��½��¼���»¹��¸¶µ��´³���²��±¿��¾��½��¼���»¹��¸¶µ��´³���²��±¿��¾��½��¼���»¹��¸¶µ��´³���²��±...z�z�z�z�� �� �� �� ١٣٣ ، ١٢٩ �٣٣ 

١٥٨ 
{{{{��������â���á��à��ß��Þâ���á��à��ß��Þâ���á��à��ß��Þâ���á��à��ß��Þãããã��ä����ä����ä����ä��æ��åæ��åæ��åæ��åçççç�����í��ì��ë��ê��é��è�������í��ì��ë��ê��é��è�������í��ì��ë��ê��é��è�������í��ì��ë��ê��é��è��zzzz� �� �� �� �٣٤ 

١٣٣ ، ١٢٩ ، 
١٩٢ 

١٥٩ ��������{{{{��������F��E��D��C��BF��E��D��C��BF��E��D��C��BF��E��D��C��BGGGGK��J���I��H��K��J���I��H��K��J���I��H��K��J���I��H��LLLLO��N��M���O��N��M���O��N��M���O��N��M���...z�z�z�z�� �� �� �� ١٣٤ ، ١٢٩ �٣٥ 

١٦٠ {{{{���������̀�_���^���]��\��[��Z�̀�_���^���]��\��[��Z�̀�_���^���]��\��[��Z�̀�_���^���]��\��[��Zaaaaf������e��d��c��b��f������e��d��c��b��f������e��d��c��b��f������e��d��c��b��gggg��������...z�z�z�z�� �� �� �� ١٩٢ ، ١٣٥ �٣٦ 

١٦١ {{{{��������z��y��x��w���z��y��x��w���z��y��x��w���z��y��x��w���{{{{�����b��a�� �̀��_��~��}��|�������b��a�� �̀��_��~��}��|�������b��a�� �̀��_��~��}��|�������b��a�� �̀��_��~��}��|��...z�z�z�z�� �� �� �� ١٣٦ ، ١٣٥ �٣٧ 

١٦٢ 
{{{{��������m���lm���lm���lm���lt��s��r��q��p��o��n��t��s��r��q��p��o��n��t��s��r��q��p��o��n��t��s��r��q��p��o��n��uuuu��������...z�z�z�z�� �� �� �� �٣٨ 

١٣٥ ، ٣٢ ، ٧ ، 
١٣٦ 

١٦٣ 
������������{{{{��������®��¬��«�©�� �̈�§��¦��¥®��¬��«�©�� �̈�§��¦��¥®��¬��«�©�� �̈�§��¦��¥®��¬��«�©�� �̈�§��¦��¥zzzz� �� �� �� �٣٩ 

١٣٦ ، ١٣٥ ، 
١٩٢ 

١٦٤ 
����{{{{����������½��¼�»���º��¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��²��±��°��½��¼�»���º��¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��²��±��°��½��¼�»���º��¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��²��±��°��½��¼�»���º��¹�� �̧��¶��µ�� �́�³��²��±��°zzzz� �� �� �� �٤٠ 

١٩٢ ، ١٣٨ ، 
١٩٧ 

١٦٥ {{{{��������¿¿¿¿��������ÀÀÀÀ��������ÁÁÁÁ��������Â��Â��Â��Â����������ÃÃÃÃ���������Ä���Ä���Ä���Ä����������Å��Å��Å��Å��������������Æ��Æ��Æ��Æ��ÇÇÇÇ��Ë��Ê��É��È����Ë��Ê��É��È����Ë��Ê��É��È����Ë��Ê��É��È��...   ����zzzz� �� �� �� ١٣٩ ، ١٣٨ �٤١ 

١٦٦ {{{{���������Ô��Ó��Ò�Ô��Ó��Ò�Ô��Ó��Ò�Ô��Ó��ÒÙ���Ø��×��Ö��Õ�Ù���Ø��×��Ö��Õ�Ù���Ø��×��Ö��Õ�Ù���Ø��×��Ö��Õ�ÚÚÚÚßÞ��Ý��Ü���ÛßÞ��Ý��Ü���ÛßÞ��Ý��Ü���ÛßÞ��Ý��Ü���Û...z�z�z�z�� �� �� �� ١٣٩ ، ١٣٨ �٤٢ 

١٦٧ 
������������{{{{��������J���I��H��G�E��D�����C��B��AJ���I��H��G�E��D�����C��B��AJ���I��H��G�E��D�����C��B��AJ���I��H��G�E��D�����C��B��A...z�z�z�z� ٤٣ 

١٣٩ ، ١٣٨ ، 
٢٠٦ 

ñŠì�@áîça‹ig 

١٦٨ 
�{�{�{�{RRRRSSSS\��[���Z��Y��X��W��V��U��T��\��[���Z��Y��X��W��V��U��T��\��[���Z��Y��X��W��V��U��T��\��[���Z��Y��X��W��V��U��T��...z�z�z�z�� �� �� �� �١ 

٢٠٥ ، ١٤٢ ، 
٢٠٨ 

١٦٩ {{{{��������l��k��j��i��h��g��f��e��dl��k��j��i��h��g��f��e��dl��k��j��i��h��g��f��e��dl��k��j��i��h��g��f��e��dmmmm��r��q��p��o���n����r��q��p��o���n����r��q��p��o���n����r��q��p��o���n��zzzz� �� �� �� ١٤٣ ، ١٤٢ �٢ 

١٧٠ {{{{����������u��t����u��t����u��t����u��t��}��|��{��z��y��x��w��v�}��|��{��z��y��x��w��v�}��|��{��z��y��x��w��v�}��|��{��z��y��x��w��v�...z�z�z�z�� �� �� �� ١٤٣ ، ١٤٢ �٣ 

١٧١ 
{{{{��������n��m��l��k��j��i��h���g��fn��m��l��k��j��i��h���g��fn��m��l��k��j��i��h���g��fn��m��l��k��j��i��h���g��foooo��������...z�z�z�z�� �� �� �� �٤ 

١٤٤ ، ١٤٢ ، 
٢٠١ 

١٧٢ 
{{{{����������£���¢��¡��������~��}��|��£���¢��¡��������~��}��|��£���¢��¡��������~��}��|��£���¢��¡��������~��}��|...z�z�z�z�� �� �� �� �٥ 

١٩٣ ، ١٤٦ ، 
١٩٨ 



   ٢٢٣

â  íŁa����ò  bèàÓŠ@ @òzÐ—Ûa@ @

١٧٣ 
{{{{��������J��I���H��G��F��E��D��C��B��AJ��I���H��G��F��E��D��C��B��AJ��I���H��G��F��E��D��C��B��AJ��I���H��G��F��E��D��C��B��A...z�z�z�z�� �� �� �� �٦ 

١٤٧ ، ١٤٦ ، 
١٩٣ 

١٧٤ 
{{{{h��gfedba�� �̀�_ �̂�]h��gfedba�� �̀�_ �̂�]h��gfedba�� �̀�_ �̂�]h��gfedba�� �̀�_ �̂�]zzzz� �� �� �� �٧ 

١٤٨ ، ١٤٦ ، 
١٩٨ 

١٧٥ 

{{{{����������vu��t��s��r���q��p��o��n���m���l��k��j��vu��t��s��r���q��p��o��n���m���l��k��j��vu��t��s��r���q��p��o��n���m���l��k��j��vu��t��s��r���q��p��o��n���m���l��k��jzzzz��������� �� �� �� �٨ 

١٤٩ ، ١٤٦ ، 
٢٠٥ ، ١٩٨ ، 

٢٠٧ 

١٧٦ {{{{��������a�� �̀�_��~��}��|���{��z��y��xa�� �̀�_��~��}��|���{��z��y��xa�� �̀�_��~��}��|���{��z��y��xa�� �̀�_��~��}��|���{��z��y��x...����zzzz� �� �� �� ١٥٠ �٩ 

١٧٧ ��������{{{{��������ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤���£ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤���£ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤���£ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤���£««««��������...z�z�z�z�� �� �� �� ١٥٠ �١٠  
١٧٨ {{{{NM��L��K���J��IH��G��F��ED��CBANM��L��K���J��IH��G��F��ED��CBANM��L��K���J��IH��G��F��ED��CBANM��L��K���J��IH��G��F��ED��CBA...z�z�z�z�� �� �� �� ١٥٠ ، ٣٢ ، ٧ �١١  
١٧٩ {{{{��������i��h��g��f��e��d��c��b��ai��h��g��f��e��d��c��b��ai��h��g��f��e��d��c��b��ai��h��g��f��e��d��c��b��ajjjjn��m��l��k���n��m��l��k���n��m��l��k���n��m��l��k���...z�z�z�z�� �� �� �� ١٩٣ ، ١٥٠ �١٢  
١٨٠ {{{{��������_��~��}��|��{���z��y���x��w��v��u_��~��}��|��{���z��y���x��w��v��u_��~��}��|��{���z��y���x��w��v��u_��~��}��|��{���z��y���x��w��v��u`̀̀̀...z�z�z�z�� �� �� �� ١٥٢ �١٣  
١٨١ {{{{������������q��p��o��n�����m��l�j��i��h��g����q��p��o��n�����m��l�j��i��h��g����q��p��o��n�����m��l�j��i��h��g����q��p��o��n�����m��l�j��i��h��gzzzz� �� �� �� ١٥٢ �١٤  
١٨٢ {{{{���������w��v��u��t���s�w��v��u��t���s�w��v��u��t���s�w��v��u��t���szzzz� �� �� �� ١٥٣ ، ١٥٢ �١٥  
١٨٣ {{{{������������~��}���|��{���z��y����~��}���|��{���z��y����~��}���|��{���z��y����~��}���|��{���z��yzzzz� �� �� �� ١٥٣ ، ١٥٢ �١٦  
١٨٤ 

{{{{��������ª��©����¨��§��¦���¥��¤����£��¢ª��©����¨��§��¦���¥��¤����£��¢ª��©����¨��§��¦���¥��¤����£��¢ª��©����¨��§��¦���¥��¤����£��¢...z�z�z�z�� �� �� �� �١٧ 
١٥٣ ، ١٥٢ ، 

١٩٣  
١٨٥ 

{{{{��������¹����������� �̧�¶��µ¹����������� �̧�¶��µ¹����������� �̧�¶��µ¹����������� �̧�¶��µººººÂ����Á��À��¿��¾��½���������¼��»���Â����Á��À��¿��¾��½���������¼��»���Â����Á��À��¿��¾��½���������¼��»���Â����Á��À��¿��¾��½���������¼��»���...z�z�z�z�� �� �� �� �١٨ 
١٥٤ ، ١٥٢ ، 

١٩٨  
١٨٦ ��������{{{{��������H��G��F��E��D��C����B��AH��G��F��E��D��C����B��AH��G��F��E��D��C����B��AH��G��F��E��D��C����B��AIIII��O����N��M��L���K���J����O����N��M��L���K���J����O����N��M��L���K���J����O����N��M��L���K���J��zzzz� �� �� �� ١٥٥ �١٩  
١٨٧ {{{{��������������U��T��S��R��Q������U��T��S��R��Q������U��T��S��R��Q������U��T��S��R��Qzzzz� �� �� �� ١٩٣ ، ١٥٥ �٢٠  
١٨٨ {{{{��������a��̀ ��_���� �̂��]���\��[��Z��Y��X��Wa��̀ ��_���� �̂��]���\��[��Z��Y��X��Wa��̀ ��_���� �̂��]���\��[��Z��Y��X��Wa��̀ ��_���� �̂��]���\��[��Z��Y��X��W...z�z�z�z�� �� �� �� ١٩٣ ، ١٥٧ �٢١  
١٨٩ 

{{{{�����e��dc��b��a �̀�_~}|�����e��dc��b��a �̀�_~}|�����e��dc��b��a �̀�_~}|�����e��dc��b��a �̀�_~}|...z�z�z�z�� �� �� �� �٢٢ 
١٥٨ ، ١٥٧ ، 
١٩٨ ، ١٩٣  

١٩٠ {{{{��������º��¹��¸��¶���µ���́ ��³��²���±��°º��¹��¸��¶���µ���́ ��³��²���±��°º��¹��¸��¶���µ���́ ��³��²���±��°º��¹��¸��¶���µ���́ ��³��²���±��°...z�z�z�z�� �� �� �� ١٥٩ ، ١٥٧ �٢٣  
١٩١ ��������{{{{����������Í��Ì���Ë������Ê��É��È��Ç�Æ��Å��Ä��Í��Ì���Ë������Ê��É��È��Ç�Æ��Å��Ä��Í��Ì���Ë������Ê��É��È��Ç�Æ��Å��Ä��Í��Ì���Ë������Ê��É��È��Ç�Æ��Å��Ä...z�z�z�z�� �� �� �� ١٦١ �٢٤  
١٩٢ {{{{������������������������M���L��K���J��I��HF��E��D���C��B��A����M���L��K���J��I��HF��E��D���C��B��A����M���L��K���J��I��HF��E��D���C��B��A����M���L��K���J��I��HF��E��D���C��B��Azzzz� �� �� �� ١٦١ �٢٥  
١٩٣ {{{{��������V��U��T��S��R���Q����P��OV��U��T��S��R���Q����P��OV��U��T��S��R���Q����P��OV��U��T��S��R���Q����P��O���[��Z��Y��X��W�����[��Z��Y��X��W�����[��Z��Y��X��W�����[��Z��Y��X��W��zzzz��������� �� �� �� ١٦٢ ، ١٦١ �٢٦  
١٩٤ {{{{��������g��f��e���d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]g��f��e���d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]g��f��e���d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]g��f��e���d��c��b��a�� �̀�_�� �̂�]...z�z�z�z�� �� �� �� ١٦٢ ، ١٦١ �٢٧  
١٩٥ ��������{{{{����������~��}��|��{������z��y��x��w��v��u��t��s��~��}��|��{������z��y��x��w��v��u��t��s��~��}��|��{������z��y��x��w��v��u��t��s��~��}��|��{������z��y��x��w��v��u��t��szzzz� �� �� �� ١٦٣ �٢٨  
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١٩٦ ����{{{{��������a��`a��`a��`a��`bbbb��d���c����d���c����d���c����d���c��zzzz� �� �� �� ١٦٣ �٢٩  
١٩٧ {{{{��������k��j��i��h��g��fk��j��i��h��g��fk��j��i��h��g��fk��j��i��h��g��fllll��r��q��p��o��n���m����r��q��p��o��n���m����r��q��p��o��n���m����r��q��p��o��n���m��zzzz� �� �� �� ١٩٨ ، ١٦٣ �٣٠  
١٩٨ ����{{{{����������x��w���v��u��t��x��w���v��u��t��x��w���v��u��t��x��w���v��u��t���~��}��|��{��z��y���~��}��|��{��z��y���~��}��|��{��z��y���~��}��|��{��z��y...z�z�z�z�� �� �� �� ١٦٥ ، ١٦٣ �٣١  
١٩٩ {{{{����������¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄��®��¬��«��¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄��®��¬��«��¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄��®��¬��«��¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄��®��¬��«...z�z�z�z�� �� �� �� ١٦٦ �٣٢  
٢٠٠ {{{{��������Í����Ì��Ë���Ê��ÉÍ����Ì��Ë���Ê��ÉÍ����Ì��Ë���Ê��ÉÍ����Ì��Ë���Ê��ÉÎÎÎÎ��Ò��Ñ��Ð��Ï����Ò��Ñ��Ð��Ï����Ò��Ñ��Ð��Ï����Ò��Ñ��Ð��Ï��zzzz� �� �� �� ١٦٦ �٣٣  
٢٠١ 
������������{{{{��������E��D��C��B��AE��D��C��B��AE��D��C��B��AE��D��C��B��AFFFFL��K���J��I��H��G��L��K���J��I��H��G��L��K���J��I��H��G��L��K���J��I��H��G��...z�z�z�z�� �� �� �� �٣٤ 

١٩٨ ، ١٦٦ ، 
١٩٩  

٢٠٢ {{{{_��̂ ]\[��Z��Y��X��W��V���U��T���S_��̂ ]\[��Z��Y��X��W��V���U��T���S_��̂ ]\[��Z��Y��X��W��V���U��T���S_��̂ ]\[��Z��Y��X��W��V���U��T���Szzzz� �� �� �� ١٦٨ ، ٣٠ �٣٥  
٢٠٣ 

{{{{aaaa��q��p��o��n��mk��ji��h�f��e���������d��c���b����q��p��o��n��mk��ji��h�f��e���������d��c���b����q��p��o��n��mk��ji��h�f��e���������d��c���b����q��p��o��n��mk��ji��h�f��e���������d��c���b��zzzz� �� �� �� �٣٦ 
١٩٨ ، ١٦٨ ، 
٢٠٤ ، ٢٠٣  

٢٠٤ {{{{��������~}��|��{��z��y��x��w��vut��s~}��|��{��z��y��x��w��vut��s~}��|��{��z��y��x��w��vut��s~}��|��{��z��y��x��w��vut��s...z�z�z�z�� �� �� �� ١٦٩ ، ١٦٨ �٣٧  
٢٠٥ {{{{¡�����~��}��|����{��z��y��x��w��v�t��s��r��q��p��o��n��¡�����~��}��|����{��z��y��x��w��v�t��s��r��q��p��o��n��¡�����~��}��|����{��z��y��x��w��v�t��s��r��q��p��o��n��¡�����~��}��|����{��z��y��x��w��v�t��s��r��q��p��o��n��zzzz� �� �� �� ١٧١ ، ١٦٨ �٣٨  
٢٠٦ 
��������{{{{��������±��°�� �̄�®�«��ª��©��¨§��¦��¥��¤��£±��°�� �̄�®�«��ª��©��¨§��¦��¥��¤��£±��°�� �̄�®�«��ª��©��¨§��¦��¥��¤��£±��°�� �̄�®�«��ª��©��¨§��¦��¥��¤��£zzzz� �� �� �� �٣٩ 

١٧٢ ، ١٦٨،  
٢٠٢ ، ١٩٨  

٢٠٧ ������������{{{{��������½¼��»��¹�� �̧�¶��µ��́ ��³½¼��»��¹�� �̧�¶��µ��́ ��³½¼��»��¹�� �̧�¶��µ��́ ��³½¼��»��¹�� �̧�¶��µ��́ ��³zzzz� �� �� �� ١٧٣ ، ١٦٨ �٤٠  
٢٠٨ {{{{����Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿zzzz� �� �� �� ١٧٣ ، ١٦٨ �٤١  
٢٠٩ {{{{Î���Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÎ���Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÎ���Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÎ���Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÏÏÏÏ��������...z�z�z�z�� �� �� �� ١٧٤ �٤٢  
٢١٠ {{{{��������J���IG��F��E��D��C��B��AJ���IG��F��E��D��C��B��AJ���IG��F��E��D��C��B��AJ���IG��F��E��D��C��B��Azzzz� �� �� �� ١٩٣ ، ١٧٤ �٤٣  
٢١١ {{{{��������W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��LW��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��LW��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��LW��V��U��T��S���R��Q��P��O��N��M��L...z�z�z�z�� �� �� �� ١٧٥ ، ١٧٤ �٤٤  
٢١٢ {{{{��������k��j��i��hk��j��i��hk��j��i��hk��j��i��h��m���l����m���l����m���l����m���l��...z�z�z�z�� �� �� �� ١٧٥ ، ١٧٤ �٤٥  
٢١٣ {{{{����������|���{��z��y��x��w��|���{��z��y��x��w��|���{��z��y��x��w��|���{��z��y��x��w ...����������������zzzz� �� �� �� ١٧٥ ، ١٧٤ �٤٦  
٢١٤ 
����{{{{����������o��n���m��l��k��i��h��g��f��e��d��o��n���m��l��k��i��h��g��f��e��d��o��n���m��l��k��i��h��g��f��e��d��o��n���m��l��k��i��h��g��f��e��dzzzz� �� �� �� �٤٧ 

١٧٥ ، ١٧٤ ، 
٢٠٧ ، ١٩٨  

٢١٥ {{{{��������{��z��y��x���v��u���t��s��r��q{��z��y��x���v��u���t��s��r��q{��z��y��x���v��u���t��s��r��q{��z��y��x���v��u���t��s��r��qzzzz� �� �� �� ١٧٦ ، ١٧٤ �٤٨  
٢١٦ ��������{{{{��������£��¢��¡������~��}£��¢��¡������~��}£��¢��¡������~��}£��¢��¡������~��}zzzz� �� �� �� ١٧٦ ، ١٧٤ �٤٩  
٢١٧ {{{{��������ª��©��� �̈�§��¦��¥ª��©��� �̈�§��¦��¥ª��©��� �̈�§��¦��¥ª��©��� �̈�§��¦��¥zzzz� �� �� �� ١٧٦ ، ١٧٤ �٥٠  
٢١٨ 

{{{{���������̧�¶��µ��´��²��±��°�̄ ��®��¬�̧�¶��µ��´��²��±��°�̄ ��®��¬�̧�¶��µ��´��²��±��°�̄ ��®��¬�̧�¶��µ��´��²��±��°�̄ ��®��¬zzzz� �� �� �� �٥١ 
١٧٦ ، ١٧٤ ، 
٢٠٧ ، ١٩٨  

٢١٩ ��������{{{{��������Æ��Å��Ä��Ã����Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»��ºÆ��Å��Ä��Ã����Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»��ºÆ��Å��Ä��Ã����Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»��ºÆ��Å��Ä��Ã����Â��Á��À��¿��¾���½��¼��»��ºz�z�z�z� ١٧٨ ، ١٧٤ ٥٢  



   ٢٢٥

â  íŁa����ò  bèàÓŠ@ @òzÐ—Ûa@ @

Ûa@ñŠì�Ýzä  
٢٢٠ {{{{...����P��O�N��M���L���K��JP��O�N��M���L���K��JP��O�N��M���L���K��JP��O�N��M���L���K��Jz�z�z�z� ٦٨ ٤٣ 

ñŠì�@õa‹�⁄a  

٢٢١ �{�{�{�{��V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M��L��V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M��L��V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M��L��V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M��L...����zzzz ١٨٠ ٨٨ 

ñŠì�@áí‹ß  

٢٢٢ �{�{�{�{P��OP��OP��OP��O����V��U���T��S��R��Q������V��U���T��S��R��Q������V��U���T��S��R��Q������V��U���T��S��R��Q��zzzz ١٦٧  ٦٦  

ñŠì�@é�  

٢٢٣ �{�{�{�{�e�e�e�ezzzz ث ١ 

٢٢٤ {{{{k�j�i�h�g�k�j�i�h�g�k�j�i�h�g�k�j�i�h�g�z�z�z�z�� �� �� ��   ث  �٢

٢٢٥ {{{{p�����o��n�m�p�����o��n�m�p�����o��n�m�p�����o��n�m�z�z�z�z�� �� �� ��   ث  �٣

٢٢٦ {{{{w�v�u�t��s�r�w�v�u�t��s�r�w�v�u�t��s�r�w�v�u�t��s�r�z�z�z�z���������� �� �� ��   ث  �٤

٢٢٧ {{{{�|�{�z����y��|�{�z����y��|�{�z����y��|�{�z����y�zzzz����  � �� �� ��   ث  �٥

٢٢٨ �{�{�{�{�_�� �̂�]��\��[�_�� �̂�]��\��[�_�� �̂�]��\��[�_�� �̂�]��\��[zzzz� �� �� �� ١٢  �٦٧  

ñŠì�@þaõbîjã  

٢٢٩ �{�{�{�{�����×��ÖÔ��Ó��Ò��Ñ�����×��ÖÔ��Ó��Ò��Ñ�����×��ÖÔ��Ó��Ò��Ñ�����×��ÖÔ��Ó��Ò��Ñzzzz� �� �� �� ١٤٨  �٣٥  

ñŠì�@ÛaæbÓ‹Ð  

٢٣٠ �{�{�{�{...©��©��©��©������®��¬��«��ª��®��¬��«��ª��®��¬��«��ª��®��¬��«��ªzzzz  � ١٢٤  �٦٣  
٢٣١ {{{{��Q��P��O��NL�����K��J���I���Q��P��O��NL�����K��J���I���Q��P��O��NL�����K��J���I���Q��P��O��NL�����K��J���I�zzzz� �� �� �� ١٧٨  �٤٤  

ñŠì�@Ûaõa‹È“  

٢٣٢ {{{{����������������ssss������������t�t�t�t�������������u����u����u����u��������������������zzzz� �� �� �� ١٨٣  �١٩٥  

ñŠì�@ÝàäÛa  

٢٣٣ {{{{ ��� �	 �� ���� ��  ! �� ���� �� �	 �
 �� � �� �� �� �� �
���� �	 �� �� �� �� ���� �� �	 �� �� � �� �� zzzz� �� �� ��   ت  �٤٠



   ٢٢٦

â  íŁa����ò  bèàÓŠ@ @òzÐ—Ûa@ @

ñŠì�@æbàÔÛ  

٢٣٤ �{�{�{�{�d�c���b�a�d�c���b�a�d�c���b�a�d�c���b�azzzz� ١٩٩  �١٣  

ñŠì�@Ûav�ñ‡  

٢٣٥ �{�{�{�{x�w�v��u�tx�w�v��u�tx�w�v��u�tx�w�v��u�tyyyy�~�}����|�{��z��~�}����|�{��z��~�}����|�{��z��~�}����|�{��z�zzzz� �� �� �� ٢٠٥  �٧  

ñŠì�@la��yþa  

٢٣٦ {{{{~��}��|��{���z��y��x��w�vu~��}��|��{���z��y��x��w�vu~��}��|��{���z��y��x��w�vu~��}��|��{���z��y��x��w�vu ...��������zzzz ١٢ ١٠ 

ñŠì�@™  

٢٣٧ �{�{�{�{��������èèèè���������������é�����é�����é�����é����������������ê��ê��ê��ê���������ë�ë�ë�ë�z�z�z�z� �� �� �� ٤٠  �٨٢  
٢٣٨ {{{{��������í�í�í�í���������î��î��î��î����������ï��ï��ï��ï������������ð����ð����ð����ð��zzzz� �� �� �� ٤٠  �٨٣  

ñŠì�@‹ß�Ûa  

٢٣٩ �{�{�{�{L�KJ�I�H�G�F�E��D�C�B�AL�KJ�I�H�G�F�E��D�C�B�AL�KJ�I�H�G�F�E��D�C�B�AL�KJ�I�H�G�F�E��D�C�B�A ... zzzz� �� �� �� ٢٠٥  �٦  

ñŠì�@‹ÏbË  

٢٤٠ �{�{�{�{Q��P��O��N��MQ��P��O��N��MQ��P��O��N��MQ��P��O��N��M������������zzzz  � �� �� �� ٢٠٩ ، ٦١  �٦٠  

ñŠì�@Ö  

٢٤١ �{�{�{�{D��C��AD��C��AD��C��AD��C��Azzzz����������������� �� �� �� ١١   �١  
٢٤٢ {{{{��P��O��N��M��L���K��J��I��H��G��F���P��O��N��M��L���K��J��I��H��G��F���P��O��N��M��L���K��J��I��H��G��F���P��O��N��M��L���K��J��I��H��G��F�zzzz��������� �� �� �� ١١  �٢  
٢٤٣ {{{{Y���XW�U��T��S��R�Y���XW�U��T��S��R�Y���XW�U��T��S��R�Y���XW�U��T��S��R�zzzz� �� �� �� ١١  �٣  

@ñŠì�òÛ†b�a 

٢٤٤ �{�{�{�{Å��Ä��Ã�Â�Á�À�¿Å��Ä��Ã�Â�Á�À�¿Å��Ä��Ã�Â�Á�À�¿Å��Ä��Ã�Â�Á�À�¿ÆÆÆÆÉ�È�Ç�É�È�Ç�É�È�Ç�É�È�Ç�ÊÊÊÊ���� ... ��������zzzz ٢٠٧ ٦ 

ñŠì�‹“¨a@  

٢٤٥ �{�{�{�{����w��v��u��tr���q�����p��o��n��m����w��v��u��tr���q�����p��o��n��m����w��v��u��tr���q�����p��o��n��m����w��v��u��tr���q�����p��o��n��mzzzz� �� �� �� ١٣٤  �٢٠  

ñŠì�@�ìã  

٢٤٦ �{�{�{�{������������������P��P��P��P������������QQQQ������������R��R��R��R��������������S���S���S���S���������������T��T��T��T��������������U��U��U��U��������������z�z�z�z���������������������� �� �� �� ١٢  �١٣  



   ٢٢٧

â  íŁa����ò  bèàÓŠ@ @òzÐ—Ûa@ @

٢٤٧ {{{{����������������WWWW������������X��X��X��X��������������Y��Y��Y��Y������������������zzzz� �� �� �� ١٢  �١٤  

ñŠì�@‹q‡¾a  

٢٤٨ �{�{�{�{��������NNNN������������������O����O����O����O��������������zzzz ١٤ ٢١ 

ñŠì�@ã⁄aŠbİÐ  

٢٤٩ {{{{��������zzzz����������������{��{��{��{��������������||||��������������������}��}��}��}��������������zzzz ١٢٥  ١٣  
٢٥٠ {{{{��������____���������̀���̀���̀���̀��������������a����a����a����a����������������b���b���b���b���������������zzzz� �� �� �� ١٢٥  �١٤  

ñŠì�@ÖbÔ“ã⁄a  

٢٥١ {{{{������������������{��{��{��{��������||||������������}���}���}���}���������������������������zzzz� �� �� �� ١١  �١٦  
٢٥٢ {{{{������������������������¡¡¡¡��������¢¢¢¢������������zzzz� �� �� �� ١١  �١٧  
٢٥٣ ����������������{{{{��������¤�¤�¤�¤���������¥¥¥¥������������¦¦¦¦��������zzzz� �� �� �� ١١  �١٨  
٢٥٤ {{{{���������̈̈�̈�̈���������©©©©��������ªªªª��������««««��������zzzz� �� �� �� ١١  �١٩  

ñŠì�@òî’bÌÛa  

٢٥٥ �{�{�{�{��������kkkk������������l��l��l��l������������������m����m����m����m������������������������zzzz��������������������������������� �� �� �� ١٢  �١٣  
٢٥٦ {{{{������������o�o�o�o�����������������p��p��p��p����������������������zzzz� �� �� �� ١٢  �١٤  
٢٥٧ �{�{�{�{����������r��r��r��r����������������ssss����������������zzzz��������������������� �� �� �� ١٢  �١٥  
٢٥٨ {{{{������������������u���u���u���u�����������������vvvv��������������������zzzz� �� �� �� ١٢  �١٦  

ñŠì�@‹vÐÛa  

٢٥٩ �{�{�{�{��������IIII������������J��J��J��J�������������������K���K���K���K������������������zzzz� �� �� �� ١٢  �٤  

ñŠì�@Ûaóz›  

٢٦٠ �{�{�{�{�d�c�b�d�c�b�d�c�b�d�c�bzzzz� �� �� �� ٢٠٧  �٨  

ñŠì�@�‹“Ûa  

٢٦١ �{�{�{�{��������������x��w��v���u��x��w��v���u��x��w��v���u��x��w��v���u ����������������zzzz� �� �� �� ١١  �١  
٢٦٢ �{�{�{�{������|��{��z��|��{��z��|��{��z��|��{��z ����������������zzzz� �� �� �� ١١  �٢  
٢٦٣ �{�{�{�{�����¡������~�¡������~�¡������~�¡������~��������������������zzzz������������� �� �� �� ١١  �٣  



   ٢٢٨

â  íŁa����ò  bèàÓŠ@ @òzÐ—Ûa@ @

٢٦٤ �{�{�{�{��������������¥��¤��£����¥��¤��£����¥��¤��£����¥��¤��£����������zzzz� �� �� �� ١١  �٤  

ñŠì�@™ý‚⁄a  

٢٦٥ �{�{�{�{D��C��B��AD��C��B��AD��C��B��AD��C��B��Az�z�z�z������������������ �� �� �� ١١  �١  
٢٦٦ {{{{G��F�G��F�G��F�G��F�z�z�z�z������������������ �� �� �� ١١  �٢  
٢٦٧ {{{{L��K���J��I�L��K���J��I�L��K���J��I�L��K���J��I�z�z�z�z������������������ �� �� �� ١١  �٣  
٢٦٨ {{{{�����R��Q��P��O��N������R��Q��P��O��N������R��Q��P��O��N������R��Q��P��O��N�zzzz� �� �� �� ١١  �٤  

@ @



   ٢٢٩

  

  فهـرس األحـــاديـث فهـرس األحـــاديـث : : ثانياً ثانياً 
  
  

  ��í‡¨a��s  òzÐ—Ûa@áÓŠ  م

١    » ١٣  »...  كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية، يقول � رسول اهللا أن  

٢    » ١٨٢  » من البيان لسحرًا إن  

٣    » ٤٩  »هو الذي ال شكوى معه : " فقالئل عن الصبر الجميلسُ  � النبي أن  

  ٣٩  »... الرؤيا الصالحة من اهللا، والحلم من الشيطان«    ٤

َرْت َوَقَعت «   ٥ ْر َفإَِذا ُعب ْؤَيا َعلَى ِرْجِل َطائٍِر، َما َلْم ُتَعب�   ٦٧  » ْالر&

  ١٤٧  »... عجبًا ألمر المؤمن إّن أمره كله خير «    ٦

  ت  »... ستحب إذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد كان يُ «    ٧

  ٣٩  »...  الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم،«    ٨

  ث  »... ما من نبي من األنبياء إال أوتي من اآليات «    ٩

  ١٥  »...  الدجال من مصِ عُ  الكهف سورة أول من آيات عشر حفظ من«    ١٠

١١   » ت   »اس ال يشكر اهللاــ َمن ال يشكر الن 

  ٣٠  » بمكة �نزلت سورة إبراهيم «    ١٢

 ٢٥  »زلت سورة الرعد بالمدينة ن«    ١٣

 



   ٢٣٠

  

  فهـرس األعـالم املتـرجم هلـمفهـرس األعـالم املتـرجم هلـم
  
  
  
 

  ����üa��á�  òzÐ—Ûa@áÓŠ  م

  ١٨١  .أحمد بن فارس بن زكريا، القزويني، الرازي، أبو الحسن   ١

  ١٨١  . الراغب األصفهاني: الحسين بن محمد بن الفضل، المعروف بـ   ٢

  ٥  .النيسابوريعبد اهللا بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون،    ٣

  ١٠  .عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر، أبو عمرو الداني األموي   ٤

  ١٨١  .الشريف الجرجاني: علي بن محمد بن علي، المعروف بـ   ٥

  ٣  .محمد بن عبد اهللا المعافري، المالكي، أبو بكر بن العربي   ٦

  ١٠  الرماني اهللا عبد بن علي بن عيسى بن علي   ٧

  

  

  

  

  



   ٢٣١

  
   واملراجـع واملراجـعاملصـادراملصـادر

  

األستاذ الدكتور فضل حسن عباس، دار الفرقان، الطبعة األولى : إتقان البرهان في علوم القرآن -١
 .م١٩٩٧

أبو السعود القاضي محمـد بـن محمـد بـن مـصطفى : إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -٢
 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١ بيروت، الطبعة األولى /العمادي الحنفي، دار إحياء التراث العربي

فهـد بـن عبـد الـرحمن . د.منيرة محمد ناصـر الدوسـري، تقـديم أ.  د:أسماء سور القرآن وفضائلها -٣
 .المملكة العربية السعودية/ هـ دار بن الجوزي١٤٢٦الرومي، الطبعة األولى 

، تحقيـــق عبـــداهللا بـــن عـــامر، دار بـــو بكـــر بـــن الحـــسين بـــن علـــى البيهقـــياألســـماء والـــصفات، أ -٤
  .ةالقاهر / الحديث

 .م١٩٩١-هـ١٤١٢فضل حسن عباس وسناء فضل عباس، : إعجاز القرآن الكريم -٥

ي، مـــصطفى صـــادق الرافعـــي، منـــشورات دار الكتـــاب العربـــ: والبالغـــة النبويـــة إعجـــاز القـــرآن -٦
   .م١٩٧٣ لبنان، الطبعة التاسعة/ بيروت

 .هـ١٤٢٥، دمشق، الفارابى دار ـ المنير دار، دعاسقاسم حميدان : إعراب القران الكريم -٧

 .١٠، عدد االجزاء سورية / اإلرشاد دار ،محي الدين الدرويش: إعراب القرآن وبيانه -٨

 -هــــ١٤١٨، الطبعـــة الثانيـــة صـــالحعبـــد الواحـــد بهجـــت : اإلعـــراب المفـــصل لكتـــاب اهللا المرتـــل -٩
  .األردن/م، دار الفكر، عّمان١٩٩٨

سـعيد عبـد اهللا أبـي عمـر بـن لإلمام القاضي ناصر الدين أبـي : أنوار التنزيل وأسرار التأويل - ١٠
محمــد الــشيرازي البيــضاوي، وبهامــشه حاشــية العالمــة أبــي الفــضل القريــشي الــصديقي الخطيــب 
المـــشهور بالكـــازروني، حققـــه وبـــين األحاديـــث الموضـــوعة والـــضعيفة واإلســـرائيليات الـــشيخ عبـــد 

 .م١٩٩٦-هـ١٤١٦ األولىالقادر عرفات العشا حسونة، دار الفكر، الطبعة

 .أسعد حومد، موقع التفاسير على شبكة اإلنترنت: تفاسيرأيسر ال - ١١

لجــالل الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الــسيوطي، قــدم لــه وعلــق : اإلتقــان فــي علــوم القــرآن - ١٢
 /عليـــه األســـتاذ محمـــد شـــريف ســـكر، وراجعـــه األســـتاذ مـــصطفى القـــصاص، دار إحيـــاء العلـــوم 

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦الرياض، الطبعة الثانية / بيروت، مكتبة المعارف 

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩سعيد حوى، دار السالم، الطبعة الثانية : األساس في التفسير - ١٣



   ٢٣٢

محمـــد أحمـــد يوســـف القاســـم، . د: اإلعجـــاز البيـــاني فـــي ترتيـــب آيـــات القـــرآن الكـــريم وســـوره - ١٤
 . م١٩٧٩-هـ١٣٩٩الطبعة األولى 

 الـدين الزركلـي، لخيـر: األعالم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين - ١٥
 .م١٩٨٠لبنان، الطبعة الخامسة، آيار مايو / دار العلم للماليين، بيروت 

الخطيــب القزوينــي، شــرح وتعليــق وتنقــيح الــدكتور محمــد عبــد : اإليــضاح فــي علــوم البالغــة - ١٦
 .المنعم خفاجي، منشورات دار الكتاب اللبناني، الطبعة الرابعة

يحيـــى بـــن حمــزة بـــن علـــي بـــن : حقـــائق اإلعجــازالطــراز المتـــضمن ألســـرار البالغــة وعلـــوم  - ١٧
 لبنـان، الطبعـة /إبراهيم العلوي، تحقيق محمد عبد السالم شاهين، دار الكتب العلميـة ، بيـروت 

 .م١٩٩٥هـ ١٤١٥األولى 

أبـــو البقـــاء أيـــوب بـــن موســـى الكفـــوي، : الكليـــات معجـــم فـــي المـــصطلحات والفـــروق اللغويـــة - ١٨
 .سة الرسالةتحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، مؤس

لإلمـــام الـــشاطبي، تـــأليف خـــادم العلـــم : بـــشير اليـــسر شـــرح ناظمـــة الزهـــر فـــي علـــم الفواصـــل - ١٩
 .  بمصر)ميدان األزهر الشريف(والقرآن عبد الفتاح القاضي، المكتبة المحمودية التجارية 

لإلمـام بـدر الـدين محمـد بـن عبـد اهللا الزركـشي، تحقيـق محمـد أبـو : البرهان في علوم القـرآن - ٢٠
  .  القاهرة/ضل إبراهيم، مكتبة التراث الف

 ،هــــ١٣٠٦محمـــد مرتـــضي الزبيـــدي، الطبعـــة األولـــى، : تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس - ٢١
  . مصر/بالمطبعة الخيرية

 / دار الــشروقم،١٩٨٢-هـــ١٤٠٢الطبعــة الــسابعة  ،ســيد قطــب: التــصوير الفنــي فــي القــرآن - ٢٢
 .مصر

دار الكتب العلميـة، ، م١٩٨٣بعة األولى  الط،الشريف على بن محمد الجرجاني: التعريفات - ٢٣
  .لبنان/ بيروت

تــونس، / محمــد الطــاهر بــن عاشــور، دار ســحنون للنــشر والتوزيــع: تفــسير التحريــر والتنــوير - ٢٤
 .م١٩٩٧

 محمـــود عـــوض، الطبعـــة األولـــى: ، اعـــداد وتحقيـــقيوســـف القرضـــاوي: تفـــسير ســـورة الرعـــد - ٢٥
 . مصر/م، دار البشير١٩٩٦-هـ١٤١٦

 اإلخـراج الكـريم، القرآن حول الشعراوي متولي محمد الشيخ فضيلة خواطر :الشعراوي تفسير - ٢٦
 .مصر/ م أخبار اليوم، القاهرة١٩٩١ الطبعة األولى محمد حسين أشرف :الفني

الـسيد محمـد رشـيد رضـا، الطبعـة الثانيـة : تفسير القرآن الحكـيم المـشتهر باسـم تفـسير المنـار - ٢٧
  .القاهرة/ دار المنار ، م١٩٤٧هـ ١٣٦٦



   ٢٣٣

لإلمام أبي الفداء الحـافظ ابـن كثيـر الدمـشقي، كتـب هوامـشه وضـبطه : سير القرآن العظيمتف - ٢٨
 .دار الفكر ،م١٩٩٩-هـ١٤١٩حسين ابن إبراهيم زهران، الطبعة األولى 

 .مصر/ م، دار غريب القاهرة٢٠٠٠ الطبعة الثانية :عبد اهللا شحاتة: تفسير القرآن الكريم - ٢٩

 .وقع التفاسير على شبكة اإلنترنتإبراهيم القطان، م: تيسير التفسير - ٣٠

لإلمـام فخـر الـدين محمـد بـن عمـر التميمـي الـرازي،  ): التفـسير الكبيـر(تفسير مفاتيح الغيـب  - ٣١
 .بيروت/دار الكتب العلمية  ،م٢٠٠٠هـ ١٤٢١الطبعة األولى 

 .، موقع التفاسير على شبكة اإلنترنتاألزهر علماء من لجنة: المنتخب تفسير - ٣٢

 .  دمشق/ المعاصر الفكر  دار،هـ ١٤١٨ الثانية  الطبعةهبة الزحيلي،و : التفسير المنير -٣٣

 إشـــراف تحـــت التفـــسير أســـاتذة مـــن  عـــدد-مجموعـــة مـــن علمـــاء التفـــسير: التفـــسير الميـــسر - ٣٤
 الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع موقع، التركي المحسن عبد بن اهللا عبد الدكتور

دار الفكــر المعاصــر،  ،م٢٠٠١هـــ ١٤٢٢ولــى الطبعــة األزحيلــي، التفــسير الوســيط، وهبــة ال - ٣٥
 .دمشق/ لبنان، ودار الفكر/بيروت

ر الطبري، تحقيق أحمد محمد ألبي جعفر محمد بن جري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن - ٣٦
 .مؤسسة الرسالة ،م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠، الطبعة األولى، شاكر

القرطبــي، تحقيــق هــشام ألبــي عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد األنــصاري : الجــامع ألحكــام القــرآن - ٣٧
 .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٣ المملكة العربية السعودية، /سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض 

هـــ، الطبعــة ١٣٧٦ المتــوفي ســنة صـافيبــن عبــد الــرحيم محمـود : نآالجـدول فــي إعــراب القــر  - ٣٨
 .دمشق/ هـ، دار الرشيد مؤسسة اإليمان١٤١٨الرابعة 

 أبـو الحنفـي، المـدني، الـسندي الهـادي عبـد بن مدمح :حاشية السندي على صحيح البخاري -٣٩
 علـــى حاشـــية: مؤلفاتـــه مـــن بالمدينـــة وتـــوفي الـــسند فـــي ولـــد فقيـــه مفـــسر حـــافظ محـــدث، الحـــسن

 دار، الجوامـع جمع على حاشية البيضاوي، على حاشية ماجه، ابن سنن على حاشية البخاري،
 .الفكر

 الطبعـة الثانيـة محمـد أبـو موسـى، :خـصائص التراكيـب دراسـة تحليليـة لمـسائل علـم المعـاني - ٤٠
 . القاهرة/دار التضامن م،١٩٨٠هـ ١٤٠٠

 .موقع التفاسير على شبكة اإلنترنت، الحمراني اهللا عبد :الدر المنثور - ٤١

أبـــو بكـــر بـــن عبـــد القـــاهر بـــن عبـــد الـــرحمن الجرجـــاني : دالئـــل اإلعجـــاز فـــي علـــم المعـــاني - ٤٢
م، ٢٠٠١هــــ ١٤٢٢الطبعـــة الثالثـــة  أبـــو فهـــر محمـــود محمـــد شـــاكر،النحـــوي، قـــرأه وعلـــق عليـــه 

 .مطبعة المدني

: دراسة تأصيلية أللفاظ اللغـة العربيـة المعاصـرة فـي إطـار المنـاهج الحديثـة:  الداللة والكالم - ٤٣
 .  القاهرة/ دار غريب : محمد داود



   ٢٣٤

للعالمــة أبــي الفــضل شــهاب الــدين : روح المعــاني فــي تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع المثــاني - ٤٤
 .  بيروت/ البغدادي، دار إحياء التراث العربي محمود األلوسي

لإلمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمـذي، حكـم علـى أحاديثـه وآثـاره : سنن الترمذي - ٤٥
وعلــق عليــه العالمــة المحــدث محمــد ناصــر الــدين األلبــاني، اعتنــى بــه، أبــو عبيــدة مــشهور بــن 

 .مكتبة المعارف الرياضي ،حسن آل سلمان، الطبعة األولى

سعيد بن علي بن وهف القطـاني، راجعـه : شرح أسماء اهللا الحسنى في ضوء الكتاب والسنة - ٤٦
 .نعبد اهللا بن عبد الرحمن الجبريي

 .ابن قيم الجوزية: شرح اسماء اهللا الحسنى - ٤٧

البخـــاري محمـــد بـــن إســـماعيل بـــن إبـــراهيم بـــن المغيـــرة بـــن بردزبـــه، حقـــق : صـــحيح البخـــاري - ٤٨
طــه عبــد الــرؤوف ســعد، طبعــة :  ورقمــه ووضــع فهارســهأصــوله ووثــق نــصوصه وكتــب مقدماتــه

 .مكتبة اإليمان، بالمنصورة م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣جديدة مضبوطة محققة معتنى بإخراجها، 

لإلمـام أبـي الحـسين مـسلم بـن الحجـاج القـشيري النيـسابوري، حقـق نــصوصه : صـحيح مـسلم - ٤٩
بــاقي، مطبعـــة دار وصــححه ورقمــه وعــد كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه وعلـــق عليــه محمــد فــؤاد عبــد ال

 . إحياء الكتب العربية

ــــرآن الكــــريم(صــــفوة التفاســــير  - ٥٠ ــــسخة منقحــــة ): تفــــسير الق ــــصابوني، ن ــــي ال ــــشيخ محمــــد عل ال
 .دار الصابوني ،م١٩٩٧هـ ١٤١٧ومصححة، الطبعة األولى 

 .لبنان/ بيروت  م،١٩٨٠ أحمد مصطفى المراغى، دار القلم، الطبعة االولى:علوم البالغة - ٥١

اإلمــام محمــد بــن علــي بــن : مع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفــسيرفــتح القــدير الجــا - ٥٢
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣محمد الشوكاني، حققه وخرج أحاديثه وفهرسها سيد إبراهيم، الطبعة األولى 

دار  ،م١٩٩٢هــــ ١٤١٢لـــسيد قطـــب، الطبعـــة الـــشرعية الـــسابعة عـــشرة، : فـــي ظـــالل القـــرآن - ٥٣
  .مصر/ الشروق 

مة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي، تحقيق مكتب العال: القاموس المحيط - ٥٤
 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٦تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى 

أبـو القاسـم جـار اهللا محمـود : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيـون األقاويـل فـي وجـوه التأويـل - ٥٥
ـــرازق المهـــدي، دا ـــاء التـــراث العربـــي ابـــن عمـــر الزمخـــشري الخـــوارزمي، تحقيـــق عبـــد ال  /ر إحي

 . بيروت

أبــو اســحق أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيم الثعلبــي النيــسابوري، تحقيــق اإلمــام : الكــشف والبيــان - ٥٦
 / بيـروتدار إحيـار التـراث العربـي، م،٢٠٠٢هــ ١٤٢٢أبـي محمـد بـن عاشـور، الطبعـة األولـى 

 .لبنان
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إبــراهيم البغــدادي الــشهير عــالء الــدين علـي بــن محمــد بـن : لبـاب التأويــل فــي معـاني التنزيــل - ٥٧
 . بيروت/دار الفكر  م١٩٧٩هـ ١٣٩٩بالخازن، 

: الشيخ: عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي، تحقيق وتعليق: اللباب في علوم الكتاب - ٥٨
م، ١٩٩٨ -هــ١٤١٩علـي محمـد معـّوض ، الطبعـة األولـى : عادل أحمد عبد الموجود، والـشيخ

 .لبنان/ دار الكتب العلمية، بيروت

اإلمام العالمة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظـور األنـصاري : سان العربل - ٥٩
اإلفريقــي المــصري، حققــه وعلــق عليــه ووضــع حواشــيه عــامر أحمــد حيــدر، راجعــه عبــد المــنعم 

-هـــ١٤٢٤، الطبعــة األولــى مــد علــي بيــضون، دار الكتــب العلميــةخليــل إبــراهيم، منــشورات مح
 .لبنان/ بيروت  م٢٠٠٣

دار  ،م١٩٨٩هـــ١٤١٠ الطبعــة األولــى مــصطفى مــسلم،: ي التفــسير الموضــوعياحــث فــمب - ٦٠
 . دمشق/القلم

 م١٩٩٨-هــــ١٤١٩منـــاع القطـــان، الطبعـــة الخامـــسة والثالثـــون، : مباحـــث فـــي علـــوم القـــرآن - ٦١
 .مؤسسة الرسالة

الفـــضل بـــن الحـــسن بـــن الفـــضل أمـــين الـــدين الطبرســـي، :مجمـــع البيـــان فـــي تفـــسير القـــرآن - ٦٢
 .لبنان/ ر، بيروتدار الفك م١٩٩٤

د بــن محمــد بــن علــي المقــري  أحمــ تــأليفالمــصباح المنيــر فــي غريــب الــشرح الكبيــر للرافعــي - ٦٣
 .بيروت/ المكتبة العلمية ، الفيومي

أبــي محمــد الحــسين ابــن مــسعود الفــراء البغــوي، حققــه : معــالم التنزيــل فــي التفــسير والتأويــل - ٦٤
 ســليمان مــسلم الحــرش، دار – ضــميرية  عثمــان جمعــة–وخــرج أحاديثــه محمــد عبــد اهللا النمــر 
 . م١٩٩٧هـ ١٤١٧طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة 

 .م١٩٨٨معاني األبنية في العربية، فاضل صالح السمرائي، منشورات جامعة بغداد،  - ٦٥

جـــالل الـــدين الـــسيوطي، تحقيـــق علـــي محمـــد البجـــاوي، : معتـــرك األقـــران فـــي إعجـــاز القـــرآن - ٦٦
 .العربيالقسم األول، دار الفكر 

 كامـــل المهنـــدس، الطبعـــة – مجـــدي وهبـــة :واألدبمعجـــم المـــصطلحات العربيـــة فـــي اللغـــة  - ٦٧
 .م، مكتبة لبنان١٩٨٤الثانية 

ــــاظ القــــرآن الكــــريم - ٦٨  دار الكتــــب العلميــــة: الناشــــر،  الراغــــب األصــــفهاني:معجــــم مفــــردات ألف

 .م٢٠٠٤ :سنة النشر

، تحقيــق وضـبط عبــد الــسالم ألبــي الحــسين أحمـد بــن فــارس بـن زكريــا: معجـم مقــاييس اللغـة - ٦٩
 .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩محمد هارون، دار الفكر، الطبعة األولى 
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تــأليف وٕاعــداد جماعــة مــن كبــار اللغــويين بتكليــف مــن المنظمــة : المعجــم العربــي األساســي - ٧٠
 .العربية للتربية والثقافة والعلوم

 .الدعوة دار ،العربية اللغة مجمع : تحقيق،نو لدكتور إبراهيم أنيس وآخر ا :المعجم الوسيط - ٧١

عبــد الــرحمن يوســف الجمــل، األســتاذ المــساعد بقــسم التفــسير . د: المغنــي فــي علــم التجويــد - ٧٢
  .م٢٠٠٤ه، ١٤٢٢غزة، الطبعة الثالثة، /الجامعة اإلسالمية: وعلوم القرآن، كلية أصول الدين

الحـسين بـن محمـد بـن الفـضل المعـروف بالراغـب األصـفهاني،  : المفردات في غريـب القـرآن - ٧٣
 . لبنان/سيد كيالنى، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت: قتحقي

 .يأحمد بن فهد العباس الحلب: المقصد األسنى في تفسير أسماء اهللا الحسنى - ٧٤

للقاضــي أبــي محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن : المحــرر الــوجيز فــي تفــسير الكتــاب العزيــز - ٧٥
  .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨عطية األندلسي، تحقيق المجلس العلمي بمكناس، 

، )هــــ٧٠٨-٦٢٧( أحمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن الزبيـــر الثقفـــي العاصـــمي الغرنـــاطي:مـــالك التأويـــل - ٧٦
 .م، دار الغرب االسالمي٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨سعيد الفالح، الطبعة الثانية : تحقيق

لإلمـام محمـد عبـد العظـيم الزرقـاني، مطبعـة عيـسى البـابي : مناهل العرفان في علـوم القـرآن - ٧٧
 .الحلبي وشركاه

 .بيروت / دار المشرق ،عة الثامنة والعشرون الطب:المنجد - ٧٨

 .الكويت / دار القلم ،م١٩٨٤: النبأ العظيم، محمد دراز - ٧٩

لإلمــام برهــان الــدين أبــي الحــسن إبــراهيم بــن عمــر : نظــم الــدرر فــي تناســب اآليــات والــسور - ٨٠
 .بيروت/ دار الكتب العلمية م١٩٩٥هـ ١٤١٥البقاعي، تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي، 

ــ - ٨١ ــاني، ضــمن ثــالث رســائل فــي النَك مت فــي إعجــاز القــرآن، أبــو الحــسن علــي بــن عيــسى الر
، حققهـــا وعلـــق عليهـــا محمـــد خلـــف اهللا ومحمـــد )الرمـــاني والخطـــابي والجرجـــاني(إعجـــاز القـــرآن 

 .مصر/ دار المعارف ، الطبعة الثالثةم،زغلول سال

 طـاهر: تحقيـق، الجـزري محمد بن المبارك السعادات أبو: النهاية في غريب الحديث واألثر - ٨٢
 .بيروت/  العلمية المكتبة، م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ الطناحي، محمد محمود -الزاوى أحمد

 . القاهرة / دار الصابوني، سليمان سامي محور:النور األسمى في أسماء اهللا الحسنى - ٨٣
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  فهـرس املوضوعـاتفهـرس املوضوعـات
  

�íìn�a���pb�  @@á��ÓŠ
òzÐ—Ûa  

  ب  ......................................... ................:اإلهــداء 

  ت  ................................. ....................:شكر وتقدير 

  ث  ................................... ......................:المقدمــة

èànÛa����î�‡  ١  

  ٢  ......................: .......رآن الكريمعلم المناسبات في الق: المبحث األول

  ٣  .......: .......................حاً تعريف المناسبة لغًة واصطال: المطلب األول 

  ٣  ...................................: .............ةً تعريف المناسبة لغ: أوالً 

  ٣  ..........................: ...............الحاً تعريف المناسبة اصط: ثانياً 

  ٤  ........: ........أهمية علم المناسبات وأقوال العلماء في بيانها: المطلب الثاني 

  ٤  .................................: ..............علم المناسباتأهمية : أوالً 

  ٥  ..............: ...........أقوال العلماء في بيان أهمية علم المناسبات: ثانياً 

  ٦  ...........: .................رآن الكريمأنواع المناسبات في الق: الثالث المطلب 

  ٦  ..............................: .....وخاتمتهاالمناسبة بين اآلية ) أ 

  ٦  .............................: ....سابقتهاالمناسبة بين السورة و ) ب 

  ٧  ..............: .........هم المؤلفات فيهفائدة علم المناسبات وأ: المطلب الرابع 

  ٧  ...........................................: ...فائدة علم المناسبات: : أوالً 

  ٨  ..................................: ..أهم المؤلفات في علم المناسبات: ثانياً 

  ٩  ............................: ...علم الفواصل في القرآن الكريم: المبحث الثاني

  ١٠  .......................: .......تعريف الفاصلة لغًة واصطالحًا : المطلب األول

  ١٠  ...............................................: تعريف الفاصلة لغةً :  أوًال 

  ١٠  ......................................: ..تعريف الفاصلة اصطالحاً :  ثانيًا 
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  ١١  ..... .........................:أنواع الفواصل في القرآن الكريم: المطلب الثاني 

  ١١  .................................................: الفواصل المتماثلة: أوالً 

  ١١  ........ ...........................:الفواصل المتقاربة في الحروف: ثانياً 

  ١١  ...................................................: ......المتوازي: ثالثاً 

  ١٢  ........................................................: .زنالتوا: رابعاً 

  ١٢  .....................................: ................المّطرف: مساً خا

  ١٢  .................: .....لفواصل القرآنية وفوائدهاطرق معرفة ا: المطلب الثالث 

  ١٢  .................................: ....طرق معرفة الفواصل القرآنية: أوالً 

  ١٦  : .......................................فوائد معرفة علم الفواصل: ثانياً 

Ý�—ÐÛa@ÞëþaZÑí‹Èm@@âbÇ@ÛŠì�@I@@Z@Ñ�ìíM@@‡Ç‹ÛaMë@@áîça‹igH@ @١٧  

  ١٨  .............: ..........تعريف عام لسورة يوسف ومقاصدها: المبحث األول 

  ١٩  .....................: ...............بين يدي سورة يوسف : المطلب األول

  ١٩  ..............................: اسم السورة، عدد آياتها، وزمن نزولها: أوالً 

  ١٩  ......................................: ...........لعام للسورةالجو ا: ثانياً 

  ١٩  ....: .................الحكمة في عدم تكرار قصة يوسف في القرآن: ثالثاً 

  ٢٠  .....................................: وجه مناسبة السورة لما قبلها : رابعاً 

  ٢١  ...........................: الرئيسيةمحور السورة العام، ومقاطعا : خامساً 

  ٢٢  .................................: أغراض السورة ومقاصدها: المطلب الثاني

  ٢٤  ....: .....................تعريف عام لسورة الرعد ومقاصدها: المبحث الثاني

  ٢٥  .........................: ..............عدبين يدي سورة الر : المطلب األول

  ٢٥  .......: .......................ااسم السورة، عدد آياتها، وزمن نزوله: أوالً 

  ٢٥  ................................................: .الجو العام للسورة: ثانياً 

  ٢٦  ................: .......................وجه مناسبة السورة لما قبلها: ثالثاً 

  ٢٦  .............: .................طعا الرئيسيةمحور السورة العام، ومقا: رابعاً 

  ٢٧  ...........: ......................اأغراض السورة ومقاصده: المطلب الثاني

  ٢٩  ........: ...............تعريف عام لسورة إبراهيم ومقاصدها: المبحث الثالث

  ٣٠  ................. ....................: سورة إبراهيمبين يدي: المطلب األول



   ٢٣٩

  ٣٠  ...........: ...................اسم السورة، عدد آياتها، وزمن نزولها: أوالً 

  ٣٠  .................................. ...............:الجو العام للسورة: ثانياً 

  ٣١  ..................................... ..:وجه مناسبة السورة لما قبلها: ثالثاً 

  ٣٢  .............................: محور السورة العام، ومقاطعا الرئيسية: رابعاً 

  ٣٢  ............: .....................أغراض السورة ومقاصدها: المطلب الثاني

ïãbrÛa@Ý—ÐÛa@ZŠì�@Ý–aìÏ@òj�bäß@óÜÇ@òîÔîjİm@ò�aŠ†@I@Z@Ñ�ìí
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  ٣٥  :دراسة تطبيقية على مناسبة فواصل سورة يوسف آلياتها: المبحث األول

  ٣٦  ]٣-١.................................[..........يــــات اآل: المقطع األول

  ٣٨  ]٢٠-٤............................[.............يــــات اآل: المقطع الثاني

  ٥٢  ]٣٤-٢١..........................[.............آليــــات ا: المقطع الثالث

  ٦٢  ]٥٣-٣٥..........................[..............يــــات اآل: المقطع الرابع

  ٧٤  ]٧٩-٥٤......................[................آليــــات ا: المقطع الخامس

  ٩٠  ]١٠١-٨٠.............................[ .......اآليــــات: لسادسالمقطع ا

  ١٠٣  ]١١١-١٠٢..........................[..........اآليــــات : ابعالمقطع الس

  ١٠٩  :دراسة تطبيقية على مناسبة فواصل سورة الرعد آلياتها: المبحث الثاني 

  ١١٠  ]٤-١...........[................................اآليــــات : المقطع األول

  ١١٤  ]٧-٥..............[.............................اآليــــات : المقطع الثاني

  ١١٧  ]١١-٨...........[..............................اآليــــات : المقطع الثالث

  ١١٩  ]١٦-١٢............[............................اآليــــات : المقطع الرابع

  ١٢٢  ]١٨-١٧............[.........................اآليــــات : المقطع الخامس

  ١٢٤  ]٢٤-١٩..........[............................اآليــــات : المقطع السادس

  ١٢٦  ]٢٩-٢٥..........[.............................اآليــــات : المقطع السابع

  ١٢٩  ]٣٥-٣٠............[...........................ــات اآليــ: المقطع الثامن

  ١٣٥  ]٣٩-٣٦........[...............................اآليــــات : المقطع التاسع

  ١٣٨  ]٤٣-٤٠......[..................................اآليــــات : المقطع العاشر

  ١٤١   ......:اصل سورة إبراهيم آلياتهادراسة تطبيقية على مناسبة فو  :المبحث الثاني

  ١٤٢  ]٤-١.....................................[.......اآليــــات : المقطع األول
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  ١٤٦  ]٨-٥...................[........................اآليــــات : المقطع الثاني

  ١٥٠  ]١٢-٩.........[................................اآليــــات : المقطع الثالث

  ١٥٢  ]١٨-١٣....................[.....................اآليــــات : المقطع الرابع

  ١٥٥  ]٢٠-١٩.................[.....................اآليــــات : المقطع الخامس

  ١٥٧  ]٢٣-٢١..................[....................ات اآليــــ: المقطع السادس

  ١٦١  ]٢٧-٢٤.....................[...................ـات اآليـــ: لمقطع السابعا

  ١٦٣  ]٣١-٢٨................[........................اآليــــات : المقطع الثامن

  ١٦٦  ]٣٤-٣٢..................[ ......................اآليــــات: المقطع التاسع

  ١٦٨  ]٤١-٣٥.................[......................ـــات اآليـ: المقطع العاشر

  ١٧٤  ]٥٢-٤٢.........[........................اآليــــات : المقطع الحادي عشر
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  ١٨٠  .......:....عجاز البياني، وأهميته، وأقوال العلماء فيهتعريف اإل: المبحث األول

  ١٨٢  .......................:... تعريف اإلعجاز لغًة واصطالحاً :المطلب األول

  ١٨٣  ........ ....................: تعريف البيان لغًة واصطالحاً :المطلب الثاني

  ١٨٤  ............................: .....اني أهمية اإلعجاز البي:المطلب الثالث

  ١٨٥  ......: ..................از البياني أقوال العلماء في اإلعج:المطلب الرابع

  ١٨٩  : .............الظواهر البالغية في فواصل اآليات القرآنية: المبحث الثاني

  ١٩٠  ...........................: ...................االستفهام: المطلب األول

  ١٩١  ..............: ...........................التقديم والتأخير: المطلب الثاني

  ١٩٥  .........................................: .......التوكيد: المطلب الثالث

  ٢٠١  .............................:  .........أفعال المدح والذم: المطلب الرابع

  ٢٠٣  ....: ..... التي تشتمل على أسماء اهللا الحسنىفواصلال: لخامسالمطلب ا

  ٢٠٣  ..............................:..........معاني أسماء اهللا الحسنى: أوالً 

نمــــاذج مـــن الفواصــــل المـــشتملة علــــى أســـماء اهللا الحــــسنى ومناســــبتها : ثانيـــاً 
  ٢١٠  ...........................................................: ......لآلية
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  ٢١٥  ....... .................: ..........فهرس اآليات القرآنية �

  ٢٢٩  ...................: ..................ثفهرس األحــــــادي �

  ٢٣٠  ..................: ....................مــــــــالفهرس األعـ �

  ٢٣١  ..............................: .....المصــــادر والمـراجــع �

  ٢٣٧  .......................: ............ــاتفهرس الموضوعـ �
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  ملخص الرسالة باللغة العربيةملخص الرسالة باللغة العربية

إلعجاز البياني في القرآن الكريم وهو بعنوان هذا البحث يتحدث عن جانب من جوانب ا  

  ".  وٕابراهيم– الرعد –يوسف المناسبة بين الفواصل القرآنية وآياتها دراسة تطبيقية لسور "

  : مقدمة، وتمهيد، وثالثة فصول، وخاتمة، على النحو التالي: حيث يتكون هذا البحث من  

ضوع، وأهداف البحث وغاياته، والّدراسات  وتشمل أهمية الموضوع، وأسباب اختيار المو :المقدمة

  .السابقة، ومنهج البحث

  .وفيه الحديث عن المناسبات والفواصل في القرآن الكريم: التمهيد

  .  وبيان األهداف والمقاصد) وٕابراهيم– الرعد –يوسف  ( وفيه تعريف عام بسور:الفصل األول

، ودراسة فواصلها ) وٕابراهيم– الرعد –يوسف ( وفيه تتبع الباحث آيات سور :الفصل الثاني

دراسًة تفسيرية تحليلية تطبيقية تظهر من خاللها العالقة بين الفاصلة وموضوع اآلية القرآنية التي 

  .اختتمت بهذه الفاصلة

  . من الظواهر البالغية في فواصل السورالبعض  وفيه بيانُ :الفصل الثالث

  .التوصيات وضمنها الباحث أهم النتائج و :الخاتمة
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AAbbssttrraacctt  

 

This research is talking about the rhetorical miraculous aspect in the holly Quran, 

entitled: 

(the relationship between the content of the verse and its ending words, applied method 

in certain verses of Quraan " Yousof  – Al Raad – Ibraheem" 

This research consists of an introduction and three chapters and a conclusion as follows: 

Introduction: This part includes the importance of the study, and the reasons for 

selecting its topic and the research goals and objectives,  previous studies and the 

research method as well 

Preface: In this section, the researcher  talks about the ending words in the above 

mentioned  chapter of the Holy Quraan. 

 The first chapter: includes a general definition to the tackled verses of the Holy 

Quraan and presents their goals and objectives   

The second Chapter: in this Chapter, the researcher adopts applied analytical 

method to study the verses of the selected chapters from the holly Quraan to shows the 

relationship between the content of the verse and its ending words. 

The last Chapter: contains many rhetorical aspects in the verses ending words.   

Conclusion: includes the most important findings and recommendations.  

 

  

  

  

  
  


